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HISTÓRICO

VIII SEMANA DO CONHECIMENTO:  

A TRANSVERSALIDADE DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS GLOBAIS

Construir conhecimento de forma inter e multidisciplinar possibilita maior capacidade 
de enfrentar criativamente os problemas, qualificar a formação acadêmica, buscar alternativas e 
consolidar 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”. 
Nos dias 27 a 30 de setembro de 2021, os debates da mais recente edição ocorreram em torno do 
tema A transversalidade da ciência e da tecnologia e inovação na solução dos problemas globais.

Esse evento integrou a Mostra de Iniciação Científica, em sua XXXI edição, e a Mostra de 
Extensão, em sua XV 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 2021, a VIII Semana do Conhecimento recebeu a inscrição de 876 trabalhos, sendo 
513 na XXXI Mostra de Iniciação Científica, 224 na XV Mostra de Extensão e 139 na Mostra de Pós-

http://semanadoconhecimento.upf.br/index.php/2016/historico
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Graduação. Além dos inscritos com trabalhos, o evento também contou com 1887 inscritos como 
ouvintes nas mais diversas atividades.

A Universidade é um espaço que contribui com a constituição da realidade social, 
oportunizando 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 às demandas sociais em uma perspectiva ética e comprometida 
com um projeto de sociedade democrática e cidadã.

A Semana do Conhecimento, desse modo 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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PROGRAMAÇÃO GERAL 

27 de setembro - Segunda-feira

13:30 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos - Bolsistas CNPq

17:00 Mosaico Cultural - UPF Idiomas    
Cultura e Língua Japonesa na região norte do RS 

Profa. Megumi Sato Tanabe - UPF Idiomas

Proponente: UPF Idiomas

Proposta de atividade: apresentação e discussão sobre a imigração japonesa na região, questões linguís-
ticas e culturais

17:00 Café do Conhecimento     
Tecnologia e recursos humanos como pilares do Agronegócio

Convidado:Donário Almeida

Proponente: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV/UPF)

Proposta da atividade: Desenvolvimento rural sustentável e sucessão familiar no Agronegócio do Século XXI

18:00 Café do Conhecimento      

Nossos passos vêm de longe: o caminho de luta e resistência da mulher negra 
Convidadas: Francisca Isabel Bueno (ACMUN/Grupo Étnico-Racial-UPF) e Edivânia Rodrigues da Silva 
(ACMUN/Grupo Étnico-Racial-UPF)

Proponente: Educação das Relações étnico-raciais/UPF - Faculdade de Educação (FAED/UPF) - Curso 
de Pedagogia

Proposta da atividade: esta atividade busca apresentar, contextualizar e problematizar um pouco da tra-
jetória da mulher negra, suas lutas, os movimentos de resistência, seus princípios e sua marcha na busca 
e defesa dos seus direitos.

18:00 Café do Conhecimento     
Diálogo sobre os desafios da gestão em saúde na pandemia

Dra. Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves - ICB/UPF

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

Proposta da atividade: relatos sobre os desafios enfrentados pela gestão da secretaria municipal de saúde 
no contexto do primeiro ano da pandemia.
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18:00 Café do Conhecimento         
Dicas do Comitê de Ética em Pesquisa da UPF para Projetos de Pesquisa com Seres Humanos

Proponente: Faculdade de Medicina (FM/UPF) - Curso de Medicina

Proposta da atividade: apresentar o panorama das pesquisas realizadas na Faculdade de Medicina para 
alunos, professores e funcionários (graduação e pós-graduação) e fomentar a integração entre as pesqui-
sas internamente (FM) e com outras unidades acadêmicas.

19:20 Abertura oficial da VIII Semana do Conhecimento  
Painel temático: A transversalidade da ciência e da tecnologia e inovação na solução dos 
problemas globais

Painelistas: Dr. Jorge Luis Nicolas Audy (PUCRS)

João Pedro Mazuco Rodriguez (acadêmico de Engenharia de Computação, bolsista de iniciação científica 
do Pibic CNPq)

Dra. Yoná da Silva Dalonso (Pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da Univille, Presidente 
do Forext)

Mediadora: Dra. Bernadete Maria Dalmolin (Reitora da Universidade de Passo Fundo - UPF)

28 de setembro - Terça-feira

8:00 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos
        Sessões virtuais de apresentação de trabalhos - Bolsistas Fapergs

10:00 International webconference               
Critical Education in the global era / Educação crítica na era global 
(*atividade será desenvolvida em língua inglesa)

Convidados/as: Dr. Julian Vasquez Heilig - University of Kentucky, Lexington, KY 

Dr. Leketi Makalela - University of the Witwatersrand – South Africa 

Dr. Kleber Aparecido da Silva - Universidade Federal de Brasília 

Mediadora: Dra. Luciane Sturm - Assessoria Internacional - PPGL/UPF

Proponente: Assessoria Internacional UPF - PPGL/UPF

13:30 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos*

14:00 Oficina do Conhecimento      
Be the Change: Incorporando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS no seu dia a dia

Dr. Luciana Londero Brandli, Prof. PPGENG, Coordenadora Green Office

Dr. Amanda Lange Salvia, Pós-doutoranda PPGENG, Equipe Green Office

Andrea Silveira Nunes, Mestranda PPGENG, Equipe Green Office

Proponente: GREEN OFFICE UPF

Proposta de atividade: A Iniciativa BE THE CHANGE – SEJA A MUDANÇA foi lançada pela ONU e já 
é utilizada no mundo todo. Esta iniciativa nos orienta e nos incentiva a viver de forma mais sustentável 
na universidade, no trabalho e em casa, mudando nossos padrões de consumo, usando transporte ativo, 
como andar de bicicleta, e comprando alimentos locais.
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17:00 Café do Conhecimento     
Lançamento da Enciclopédia Brasileira do Ensino Superior

17:00 Café do Conhecimento      

Português como língua internacional, adicional ou de acolhimento?

Convidado: Dr. Kleber Aparecido da Silva - PPGL UnB

Dra. Luciane Sturm UPF - PPGL UPF

Proponente: Programa de Pós-Graduação em Letras UPF & Assessoria Internacional UPF

Proposta de atividade: discussão sobre a comunicação em língua portuguesa no contexto global

17:00 Café do Conhecimento     
Avicultura moderna: onde estamos e para onde vamos?

Convidado: Ricardo Santin

Proponente: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV/UPF)

Proposta da atividade: desenvolvimento rural sustentável e sucessão familiar no Agronegócio do Século XXI.

17:20 Café do Conhecimento      

Redação Científica
Proponente: Faculdade de Medicina (FM/UPF) - Curso de Medicina

Proposta da atividade: debater os desafios frente a publicização dos conhecimentos acadêmicos e fomen-
tar a publicação de artigos científicos.

18:00 Café do Conhecimento     
Diálogos sobre vulnerabilidade
Proponente: Programa Institucional Territórios da Cidadania, Direitos Humanos e Cultura de Paz

19:20 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos*

19:30 Oficina do Conhecimento     
Inteligência artificial e o mundo do trabalho : reflexo de uma quarta revolução industrial
Profa. Me. Maira Tonial

Prof. Dr. Roberto dos Santos Rabello 

Proponente: Curso de Direito e Ciências da Computação UPF 

Proposta da atividade: o avanço da tecnologia afetou de forma significativa a maneira como desempenha-
mos nossas atividades laborais. Neste contexto, trabalhar inteligência artificial e seus reflexos, se torna im-
prescindível.
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29 de setembro - Quarta-feira

8:00 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos

9:00 Diálogos do Conhecimento    
O fazer extensionista em tempos de pandemia: discutindo o conceito de território

Dra. Carla Portal Vasconcellos e Prof. Me. Frederico Santos

Proponente: Viva!emau- Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo/ Arquitetura e Urbanismo / 
FEAR 

Proposta da atividade: a extensão é uma atividade acadêmica que se constrói a partir dos vínculos esta-
belecidos com os territórios. Com o isolamento social, causado pelos protocolos de precaução ao Covid 
19, a maioria dos projetos de extensão estão sendo realizados em meio remoto. Quais são os desafios para 
constituição dos vínculos com os territórios em meio remoto? 

9:00 Diálogos do Conhecimento    
Ciência, Território e Extensão na América Latina

Painelistas: Dein Portela Valenzuela, Coordinador de Experiencias Laborales y académico Laboratorio de 
Etnografía, Universidad Alberto Hurtado, Chile

Facundo Harguinteguy Coordinador y docente Universitario en Universidad Nacional de Avellaneda

Mediador: Marcio Tascheto

Proponente: Divisão de Extensão UPF

Proposta da atividade: o painel debaterá a extensão universitária como processo de aprendizagem e 
produção de conhecimento científico nos territórios. Visa compreender os diferentes contextos e experi-
ências extensionistas na América Latina

10:00 Diálogos Interculturais     
Proposta de atividade: Estudantes UPF que realizaram intercâmbio discutem suas experiências 

Mediadora:  Dra. Luciane Sturm AI/UPF

Proponente: Assessoria Internacional UPF

13:30 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos

14:00 Oficina do Conhecimento     
Trilha ecológica no Campus I

Oficineiros: Dra. Gládis Hermes Thomé, Dra. Noeli Zanella e Me. Raphael Loureiro Borges

Proponente: Trilhas Ecológicas: conservação, saúde e educação socioambiental

Proposta da atividade: promover e estimular a prática corporal através do contato com a natureza.

OBS: a oficina só ocorrerá com boas condições meteorológicas. 
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14:00 Diálogos do Conhecimento    
Vamos juntos ao território? Compartilhando experiências formativas no bairro záchia

Proponentes: Projeto de extensão Redes de Cuidado Territoriais, CIAS/UPF, Divisão de Extensão UPF

Proposta da atividade: momento de diálogo, socialização de experiências vivenciadas no território.

14:00 Diálogos do Conhecimento    
Os direitos do consumidor em tempos de pandemia

Prof. Me.Nadya Regina Gusella Tonial, Prof. Me. Franco Scortegagna, Mestranda Jovana De Cezaro, 
Mestranda Letícia Spagnollo, Acadêmico/bolsistas Érica Balbinot, Louis Balbinote Girelli e Rayane Tor-
res Moraes

Proponente: Faculdade de Direito (FD/UPF) – Balcão do Consumidor

Proposta da atividade: Objetiva-se promover a educação para o consumo efetivando o direito funda-
mental de proteção ao consumidor, por meio da atualização sobre os direitos do consumidor que foram 
alterados durante o período de pandemia.

14:00 Diálogos do Conhecimento    
Fé e racionalidade: um diálogo desde os saberes tradicionais

Convidados/as: Mãe Carmem de Oyá (Grupo Étnico-racial/UPF); Tânia de Obá (Grupo Étnico-racial/
UPF); Pai Duda de Ogum (Grupo Étnico-racial/UPF); Orùkó-Esú Abimbadê (Grupo Étnico-racial/UPF); 
Aderbal do Ogum (Grupo Étnico-racial/UPF)

Proponente: Educação das Relações étnico-raciais/UPF - Faculdade de Educação (FAED/UPF) - Curso 
de Pedagogia

17:00 Café do Conhecimento     
Psicultura: oportunidades e desafios para uma cadeia produtiva em construção!

Convidado: Painel com vários componentes

Proponente: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV/UPF)

Proposta da atividade: Desenvolvimento rural sustentável e sucessão familiar no Agronegócio do Século XXI.

17:00 Diálogos do Conhecimento    
A interdisciplinaridade necessária entre economia e saúde para o equilíbrio no enfren-
tamento da pandemia de Covid-19 - Observatório Regional da Saúde

Painelistas: Dr. Cristiano Aguiar de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande (FURG), economista 
e doutor em economia

Dr. Sandro Schreiber de Oliveira – médico, com doutorado em Epidemiologia e professor da Universida-
de Federal do Rio Grande (FURG) e da Universidade Católica de Pelotas (UCPel)

Mediador: Iura Kurtz, Presidente da AMPLA - Associação dos Municípios do Planalto e Prefeito do Mu-
nicípio de Marau/RS

Proponentes: FEAC/FAMED UPF

Proposta da atividade: o objetivo dessa atividade é promover o debate frente a necessidade da transver-
salidade da ciência e da tecnologia e inovação no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O encontro 
também promoverá a integração entre as áreas da Economia e da Saúde devido a necessidade de novos 
olhares e possibilidades na busca de soluções para esse problema global. 
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18:15 Café do Conhecimento     
Diálogos de Migração
Convidados: imigrantes residentes no Brasil

Proponente: Balcão do Migrante e Refugiado/

Grupo de Pesquisa: A efetividade dos Direitos Humanos no Plano Internacional

Proposta da atividade: a atividade se propõe a debater com migrantes e convidados as dificuldades en-
contradas durante a pandemia.

Mediadora: Dra. Patrícia Grazziotin Noschang - FD/UPF/ PPGD

18:30 Café do Conhecimento     
Resistência e luta: uma história contada através da música de raiz africana
Convidados: Odorico José Ribeiro e Trio Acústico MPB (Grupo Étnico-racial/UPF)

Proponente: Educação das Relações étnico-raciais/UPF - Faculdade de Educação (FAED/UPF) - Curso 
de Pedagogia

Proposta da atividade: esta atividade busca promover a música de raiz africana, resgatando sua histori-
cidade e contextualizando a cultura e história dos povos africanos e afro- brasileiros.

19:20 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos

19:30 Oficina do Conhecimento                                
Saúde Mental do trabalhador em tempo de pandemia : como podemos ajudar?

Proponente: Curso de Direito e Curso de Psicologia. 

Proposta:A pandemia afetou de forma significativa a forma como nos relacionamos socialmente, bem 
como, a maneira como desempenhamos nossas atividades laborais. Tal situação fez com que muitos 
desenvolvessem problemas relacionados à saúde mental. Neste sentido, a presente oficina vem para 
esclarecer e auxiliar.

30 de setembro - Quinta-feira

8:00 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos

10:00 International webconference     
A transversalidade da ciência e da tecnologia e inovação na solução dos problemas globais

Convidados: Dr. José Octávio Serra Van Dúnem - Director of the Centre of Social and Legal Studies, of 
the Faculty of Law, Agostinho Neto University, Luanda, Angola

Dr. Carlos Eduardo Siqueira, médico, pesquisador, larga experiência em saúde pública, orienta projetos 
bem multidisciplinares, que cruzam medicina e arte, medicina e direito - UMASS, Universidade de Mas-
sachusetts - EUA

Mediadoras: Dra. Janaina Santin – Faculdade de Direito FD/UPF/ PPGD; Dra. Luciane Sturm - PPGL/UPF

Proponente: Assessoria Internacional
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13:30 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos

14:00 Oficina do Conhecimento     
Bonecas Abayomi: resistência e empoderamento feminino

Convidada: Profa. Ana Maria da Rosa Prates (doutoranda, Grupo Étnico-racial/UPF)

Proponente: Educação das Relações étnico-raciais/UPF - Faculdade de Educação (FAED/UPF) - Curso 
de Pedagogia

Proposta da atividade: Esta atividade busca promover a construção da boneca Abayomi, como símbolo 
de resistência e empoderamento feminino, resgatando a sua historicidade e contextualizando a cultura e 
a luta da mulher negra por emancipação e reconhecimento.

Obs: Para a realização da oficina, os participantes deverão ter em mãos os seguintes materiais: retalhos 
de tecido de malha preto medindo 6 cm X 25cm, retalhos de tecido colorido malha medindo 10 cm x 25 
cm e uma 1 tesoura.

17:00 Diálogos do Conhecimento    
Ligas Acadêmicas como possibilidade de curricularização da pesquisa e da extensão

Proponente: Faculdade de Medicina (FM/UPF) - Curso de Medicina

Proposta da atividade: divulgar as Ligas Acadêmicas da FM como possibilidade de curricularização de 
extensão e pesquisa, e fomentar a articulação de ações entre as Ligas Acadêmicas da FM e de outras uni-
dades acadêmicas da UPF, e com os programas e projetos de extensão institucionalizados na UPF.

17:00 Mosaico Cultural UPF Idiomas - Inglês e Francês 
Curiosidades sobre as expressões idiomáticas em francês

Prof. André Gonçalves - UPF Idiomas

Proponente: UPF Idiomas

Proposta de atividade: apresentar e discutir curiosidades sobre as expressões idiomáticas da língua fran-
cesa em relação à língua portuguesa.

17:00 Café do Conhecimento     
Culturas de inverno e produção pecuária: qual a melhor opção para as lavouras na re-
gião Norte do RS?

Convidado: Francisco Turra

Proponente: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV/UPF)

Proposta da atividade: Desenvolvimento rural sustentável e sucessão familiar no Agronegócio do Século XXI.

19:20 Sessões virtuais de apresentação de trabalhos

19:20 Diálogos do Conhecimento    
Mulheres e Universidade: Resistência e Conhecimento

Convidadas: Dra. Rita de Cássia Fraga Machado - Professora de Filosofia na Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA); vice-coordenadora do PPG em Ciências Humanas da UEA. Membro da Rede Brasi-
leira de Mulheres Filósofas. Tem diversas produções nos Estudos Feministas, na Filosofia Feminista e 
Mulheres e é idealizadora e coordenadora geral da Escola As Pensadoras. 
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Profa. Edivânia Rodrigues da Silva - educadora popular, pedagoga; realiza mestrado no Programa Inter-
disciplinar em Ciências Humanas - UFFS 

Dra.Patricia Ketzer - Curso de Filosofia/UPF. Pesquisadora na Área de Epistemologia e Gênero.

Mediadora: acadêmica Silvana Ribeiro - Assistente Social, realiza mestrado no Programa Interdisciplinar 
em Ciências Humanas - UFFS, estudante da Psicologia da UPF.

Proponente: Programa Vivências Femininas – UPF e Projeto de Extensão Arché: experimentações filosó-
ficas

Proposta da atividade: debate sobre Mulheres e Universidade: Experiências de resistência, o qual será 
aberto e terá o lançamento da obra - Coleção As Pensadoras - Vol. 1. O debate visa compartilhar experiên-
cias de resistência de mulheres a partir do contexto da Universidade.

19:30 Café do Conhecimento     
Políticas públicas em Saúde Integral a população LGBTQIA+

Convidado: Prof. Dr. Daniel Canavese

Proponente: Projeto Diversidades: Visibilidade e Garantia de Direitos

Proposta da atividade: abertura de um espaço de discussão e socialização das políticas públicas em saúde 
integral da população LGBTQIA+. Análise das perspectivas e do contexto atual.

ORGANIZAÇÃO:

Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Assuntos Comunitários

Divisão de Pesquisa 

Divisão de Extensão

Vice-Reitoria de Graduação 
Divisão de Graduação

REALIZAÇÃO:
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Introdução: Cada vez mais, diferentes atividades de nosso cotidiano passam a ser totalmente 
digitais e/ou virtuais, e as que ainda não são, marcham nessa direção. Na educação, nos processos 
de ensino e de aprendizagem, tendo em vista tal realidade, não poderia ser diferente. Pensando 
nisso, apresentamos aqui duas propostas de metodologias digitais interativas para o ensino 
de história: o quiz "O Iluminismo", criado a partir da plataforma online Kahoot (I) e pensado 
como recurso pedagógico auxiliar e a webquest A corrida espacial e as Árvores da Lua (II), que 
articula ensino e pesquisa colocando o estudante como protagonista no processo de aprendizagem 
histórica. Elaboradas para as disciplinas de História Moderna II e Prática de Ensino de História I, 
respectivamente.

Metodologia: Na metodologia I, elaboramos um questionário (com respostas de múltipla escolha 
e verdadeiro ou falso) sobre o Iluminismo, para ser aplicado no formato de um quiz virtual através 
do Kahoot, uma plataforma online, semi gratuita, que permite a criação e compartilhamento de 
jogos simples na forma de quizzes e que tem se mostrado uma excelente ferramenta educativa 
em tempos de ensino remoto. Em sua construção, procuramos definir cinco eixos principais 
do conteúdo em questão, são eles: I. o conceito de Iluminismo; II. sua temporalidade (onde se 
insere na história); III. suas características principais; IV. os principais nomes do período; V. Sua 
importância na história e desdobramentos no mundo contemporâneo. Estes eixos permitem 
a construção de um recurso pedagógico que mesmo abordando o conteúdo de forma ampla e 
sintética, o faz através de pontos-chave, essenciais para sua compreensão. Também, buscamos 
construir as perguntas de maneira que este “Kahoot” possa ser usado tanto para a consolidação 
do conteúdo aprendido, após a exposição do professor, como para servir de ponto de partida para 
discussões mais específicas dentro da temática. Já a webquest A Corrida Espacial e as Árvores 
da Lua, surge a partir da metodologia criada pelo professor estadunidense Bernie Dodge, em 
1995, mobilizando os conceitos de competência narrativa e orientação histórica, de Jörn Rüsen. 
Uma webquest é uma metodologia colaborativa de pesquisa orientada: o professor constrói uma 
plataforma digital simples, no formato de site ou página de web, e coloca ali um questionamento 
aos alunos, que encontrarão o material, pistas e dicas para sua resolução nesta mesma plataforma, 
além de orientações gerais sobre a proposta e sobre os métodos de avaliação. A idéia é construir 
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um caminho de pesquisa para que os alunos possam aprender o conteúdo conforme investigam 
a resposta para o problema que lhe foi dado. Em nosso caso, a plataforma vem sendo construída 
através do Google Sites e a temática escolhida foi a Guerra Fria e a Corrida Espacial (1947-91), 
e com base nos textos de Stefano Mancuso sobre as chamadas "Árvores da Lua", árvores que se 
originaram a partir de um experimento da NASA, de 1971, o problema proposto de maneira geral 
foi: "Como um destas "árvores da lua" veio parar no Rio Grande do Sul?". Ainda, dentro dos 
métodos avaliativos desta proposta, levamos em conta as idéias de competência narrativa, ou seja, 
a capacidade de ordenar os fatos históricos em uma narrativa coerente, e de orientação histórica, 
entendida como a habilidade de utilizar o conhecimento histórico como forma de orientar as 
decisões cotidianas. Sendo ainda poucas as propostas de aliar o uso de webquests com o ensino de 
história no Brasil, acreditamos que este trabalho possa contribuir para divulgação da mesma entre 
os licenciandos do curso de história e futuros professores em geral.

Conclusão: As duas propostas aqui apresentadas ainda não chegaram à sua fase de aplicação 
prática em sala de aula, por conta da pandemia. Contudo, a proposta II foi aplicada para a turma 
de Prática de Ensino de História I (2021/1), mostrando resultados satisfatórios em relação a sua 
funcionalidade, já aspectos práticos-pedagógicos só poderão ser avaliados quando da aplicação 
em turmas da educação básica.

Referências: MANCUSO, Stefano. A Planta do Mundo. São Paulo: Ubu Editora, 2021. Tradução de Regina 
Silva.

NASCIMENTO, Éder Dias do; HAHN, Fábio André. A metodologia WebQuest no ensino de História: uma 
experiência com estudantes da educação básica. Revista História Hoje, São Paulo, v. 9, n. 18, p. 233-257, 
2020. Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/572. Acesso em: 15 abr. 2021.

RÜSEN, Jörn. Teoria da história: uma teoria da história como ciência. Tradução de Estevão C. de Rezende 
Martins. Curitiba: Editora UFPR, 2015
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Introdução: A declaração da pandemia da Covid-19 em março de 2020 e a crise sanitária que 
acometeu o mundo afetou não somente a saúde como também outros setores sociais. No Brasil, 
dentre as áreas mais atingidas encontra-se a educação, que inicialmente passou por um período 
de pausa e após foi retomado de forma remota. Com este trabalho pretendemos obter dados sobre 
as condições de estudos de estudantes da educação básica durante a pandemia da Covid-19 para 
corroborar um estudo de caso que está sendo realizado num Instituto Federal da região sul do 
Brasil, o qual intenta levantar informações e sugerir possibilidades de melhoria da qualidade dos 
estudos, na modalidade remota, do seu corpo discente. A seguir, vemos um breve levantamento 
da estrutura necessária para a realização do ensino de forma remota e como o Brasil atendeu a 
demanda apresentada. Por fim, sugerimos o que ainda precisamos melhorar para que sejamos 
mais eficientes nesta modalidade de ensino.

Metodologia: Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a considerar o 
surto de COVID-19 uma pandemia, com isso veio a necessidade de isolamento social e continuidade 
apenas das atividades tidas como essenciais para a sociedade. A mudança abrupta na forma de 
ensinar e aprender, causada pela crise sanitária, foi um desafio muito grande, não só pelo uso de 
novas tecnologias, mas, também, pela dificuldade de acesso às mesmas (SÁINZ; SANZ; CAPILLA, 
2021). Neste contexto, constatamos que não é simples a inserção no mundo digital. Os dados 
coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), demonstram que no 
Brasil há diferenças consideráveis no acesso à internet e às tecnologias relacionadas a ela quando 
separamos os dados por rede de ensino (pública e particular). Em 2019, 98,4% dos estudantes da 
rede privada utilizaram a internet contra 83,7% dos estudantes da rede pública de ensino. Quando 
consideramos as condições econômicas dos estudantes, as diferenças encontradas são ainda mais 
expressivas, pois apenas 43% dos estudantes da rede pública utilizavam microcomputadores para 
estudar, enquanto na rede particular de ensino eram 81,8%. O equipamento mais empregado para 
estudar foi o telefone celular, sendo 98,5% por estudantes da rede privada e 96,8% por estudantes 
da rede pública. Outro fator que precisa ser levado em consideração é que a escola é uma 
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entidade temporal datada e que possui uma estrutura conservadora, com certa resistência para 
se adaptar às mudanças sociais. Isso acontece também porque o professor precisa de suporte para 
atualização e aprimoramento das técnicas de ensino e se apropriar das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs). Ainda assim, a inserção digital já vem sendo tentada há algum tempo, no 
início pensada como um conteúdo (Informática Educacional) e atualmente como uma metodologia 
de ensino que permeia toda a matriz curricular (NONATO; SALES; CAVALCANTE, 2021). Ainda, 
levando em consideração o papel do professor na educação, para um bom desenvolvimento da 
educação de forma online, eles precisam desenvolver competências digitais, o que “[...] vai além 
de um conhecimento avançado das TICs, pois exige que os professores aprendam a metodologia 
da educação virtual, a aplicação de ferramentas tecnológicas ao processo de ensino, como criar 
e desenvolver seus próprios recursos educacionais etc.” (SÁINZ; SANZ; CAPILLA, 2021, p. 11). 
As famílias constituem outro fator importante na educação e estas tiveram um papel muito mais 
protagonista na pandemia da Covid-19. A necessidade de participação dos pais na realização 
das atividades evidenciou a importância da formação destes para dar o suporte que seus filhos 
necessitam, pois verificou-se que aqueles que possuem menor escolaridade tiveram maior 
dificuldade e, por consequência, auxiliaram menos seus filhos nas atividades enviadas pelas 
escolas (SÁINZ; SANZ; CAPILLA, 2021). 

Conclusão: A pandemia da Covid-19 acelerou o uso das TICs na educação, isso escancarou as 
carências que a educação brasileira possui. Precisamos ampliar e refinar a estrutura para estudar 
de forma remota, principalmente no ensino público. Além da falta de equipamentos, o domínio de 
pais e professores das TICs precisa ser aprimorado, para trazer maior eficiência para a educação 
digital ou a distância.

Referências: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: acesso à internet e à televisão 
e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: 
<https://bit.ly/3xr3lf5>. Acesso em: 04 ago. 2021.

NONATO, E. R. S.; SALES, M. V. S.; CAVALCANTE, T. R. CULTURA DIGITAL E RECURSOS 
PEDAGÓGICOS DIGITAIS: um panorama da docência na Covid-19. Revista Práxis Educacional; v. 17, n. 
45, Vitória da Conquista: 2021. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/
view/8309>. Acesso em: 05 ago. 2021.

SÁINZ, J.; SANZ, I.; CAPILLA, A. Efeitos na Educação Ibero-americana: um ano após a COVID-19. OEI, 
2021. Disponível em: <https://bit.ly/3xr3lf5>. Acesso em: 02 ago. 2021.
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Página 132

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NOS CAMPI 

DO IFRS PROPOSIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO: DA 

FORMULAÇÃO A IMPLEMENTAÇÃO

Autor Principal: Adriana Maria da Silva Costa

costaadri76@gmail.com

Coautores: Adriana Maria da Silva Costa; Altair Alberto Fávero

Orientador: Altair Alberto Fávero

Área: Ciências Humanas

Subevento: Mostra de Pós-Graduação

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: O presente estudo dedica-se a investigar o papel da Política de Assistência 
Estudantil nos campi do IFRS, as problemáticas que constituem sua elaboração e os desafios para 
efetivação na prática, considerando, a representatividade da referida política na busca do ingresso, 
permanência e conclusão dos alunos do Ensino Médio Integrado do IFRS. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental. Tem por escopo analisar o processo 
de proposição e implementação da política de Assistência Estudantil nos Campi do IFRS, de que 
forma se solidificam, os resultados obtidos com a sua implantação, quais programas existentes 
na Política de Assistência Estudantil no interior dos campi em estudo, o processo histórico de 
implementação da referida política e as concepções dos sujeitos envolvidos. O lócus da pesquisa 
serão cinco Campi do IFRS. 

Metodologia: A Constituição Federal de 1988 assegura, no artigo 205, que “a educação é um 
direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida com a colaboração da sociedade, 
objetivando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para uma vida feliz, bem como, a sua 
qualificação para o trabalho”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - Lei 
9.394, 1996), no seu Art. 4º destaca “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: VIII — atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde”. Além de ser um espaço de socializar conhecimento, a escola deve propiciar 
condições de formação intelectual e moral. Segundo Libâneo (2007) são três os objetivos da escola, 
“a preparação para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional; 
formação para a cidadania crítica e participativa e formação ética”. Contudo, percebe-se que existe 
um distanciamento entre o “ideal” e o “real”, entre o que diz a lei e como chega até os atores e é 
colocada em prática. A efetivação da educação enquanto direito no Brasil perpassa por, acesso, 
permanência e qualidade de ensino. Para análise da trajetória da política de assistência estudantil, 
serão observados o ciclo de políticas de Ball, centrado em cinco contextos (influência, produção 
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textual, prática, resultados/efeitos e estratégia política,) Mainardes (2006, p. 47). Nesse sentido, 
emerge a pergunta: como se articulam os distintos contextos das Políticas de Assistência Estudantil, 
o ingresso, permanência e conclusão dos alunos do Ensino Médio Integrado nos Campi do IFRS? 
Destaca-se nesse cenário o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que foi estabelecido 
(2007), pela Portaria Normativa nº 39 do MEC. Em 2010, foi aprovado o Decreto 7.234 que dispôs 
sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES (MEC, 2014). O PNAES tem como 
objetivo atender os estudantes matriculados em cursos das instituições federais de ensino superior 
(IFES). Especificamente no âmbito da Assistência Estudantil nos cursos profissional técnico de 
nível médio integrados, nos IFRS a resolução nº 086, de 2013, destaca a promoção de programas, 
projetos e ações devendo estar organizados de modo a contemplar as necessidades apontadas 
pelos Diagnósticos Sociodemográficos, realizados nos Campi. Essa intervenção tem como objetivo 
contribuir para que haja melhor empenho do discente atendido, agindo de forma preventiva nas 
situações de retenção; repetência e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. 

Conclusão: Destacamos que o projeto é de relevância social e acadêmica, pois a política de 
assistência estudantil desempenha papel de grande relevância, considerando a magnitude da sua 
proposta e a importância para o público a qual se propõem atender. Por fim, a pesquisa servirá 
como uma referência, para o conhecimento da comunidade científica e comunidade acadêmica do 
IFR.

Referências: BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil. Disponível em: http:www.planalto.gov.br/ Acesso 03/08/21.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. 
IFRS- Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Resolução Consup nº 086, de 03 de dezembro de 2013. 
Disponível em: https:ifrs.edu.br/. Acesso: 03/08/21.

LIBÂNEO, José Carlos. A organização e a gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2007. 
MAINARDES, Jefferson. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas 
educacionais. Educação e Sociedade. Campinas, SP, v. 27, n° 94. 2006. 
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Introdução: Uma das formas para uma empresa captar recursos é abrindo capital na Bolsa 
de Valores através de um IPO (Inicial Public Offening), onde são emitidas ações, uma ação 
representa uma fração da empresa, assim, pessoas físicas e jurídicas podem se tornar sócias da 
mesma, comprando as ações ofertadas ao mercado seja no IPO ou após esse processo no mercado 
secundário. Existem inúmeros indicadores a fim de avaliar se o preço ou cotação da ação está caro 
ou barato, divididos em duas principais características, indicadores técnicos e fundamentalistas. 
O presente trabalho tem por objetivo evidenciar se a cotação pode ser explicada por alguns 
indicadores fundamentalistas, sendo eles, Valor de Mercado, LPA, VPA, P/L e ROE. Para tanto, 
foram utilizados dados das 84 empresas que compões o índice Ibovespa na data 12/06/2021, bem 
como auxílio do software Eviews7 onde foram feitos ajuste no modelo, corrigindo problemas de 
multicolinearidade entre as variáveis e heterocedasticidade.

Metodologia: Uma ação representa um pedaço desta companhia, segundo (ANTUNES 2003), ela 
deve englobar o valor presente da empresa e os rendimentos futuros trazidos a valores presentes 
utilizando algum dos vários modelos de avaliação existentes. Escolher uma empresa para investir 
não é uma tarefa fácil, os dois principais modelos utilizados para isso são a análise técnica e a 
análise fundamentalistas, segundo MALTA E DE CAMARGOS (2016), a análise fundamentalista 
baseia-se na análise quantitativa, qualitativa e temporal dos fundamentos da empresa, traduzida 
em diversos índices e indicadores, ela visa basicamente avaliar o desempenho da empresa 
identificando resultados retrospectivos e prospectivos das diversas decisões financeiras tomadas, e 
a partir disso fazer um prognóstico desta empresa. A análise técnica é preferida por especuladores 
e investidores de curto prazo, se baseia nos movimentos gráficos dos preços e através deles gerar 
ganhos. Conforme menciona KOBORI (2019), a análise baseada em fundamentos ameniza os riscos 
de associados a volatilidade de curto prazo e seu foco é na acumulação e poupança no longo prazo, 
para isso, alguns indicadores são mais observados que outros. Para este estudo foram utilizados 
o Valor de Mercado, ele é obtido através da multiplicação do valor de uma ação pelo número 
de ações existentes no mercado, o LPA (lucro por ação), obtido da divisão do lucro (prejuízo) 
liquido pelo número de ações em circulação, VPA (valor patrimonial por ação), dado através do 
patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações, P/L (preço/lucro), nada mais é que 
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o preço da ação dividido pelo lucro por ação e o ROE (Retorn On Equity), métrica obtida dividindo 
o lucro líquido no período pelo patrimônio líquido do início do exercício. Foram utilizados os 
dados obtidos dos indicadores citados acima, das empresas que compõem o índice Ibovespa na 
data 12/06/2021, após rodado o seguinte modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários 
(MQO), Yi = β1 + β2lpa + β3pl + β4roe + β5valor_mercado + β6vpa + Ui. O primeiro resultado 
apresentou problemas de multicolinearidade e heterocedasticidade. A multicolinearidade é um 
problema causado por variáveis se comportando de forma semelhante ou idêntica, seu efeito 
danoso não é causado somente por sua presença, mas também pelo grau com que se manifesta. 
A heterocedasticidade consiste em uma não linearidade da variância de cada termo de erro, ela 
pressupõe, que a variância dos termos de erros aumenta conforme a variável explicativa também 
aumenta, caso o modelo de estimação seja por MQO, e sem correção da heterocedasticidade, o 
resultado do erro padrão pode estar sobre estimado. Corrigidos os problemas, o modelo melhor 
ajustado é apresentado pela função: Yi = β1 + β2lpa² + β3pl + β4roe + β5valor_mercado³ + 
β6vpa + Ui, tendo três variáveis estatisticamente diferentes de zero e significantes a um grau de 
significância de 5%, sendo elas: VPA, VALOR_MERCADO^3, LPA^2.

Conclusão: O resultado, considerando estas variáveis, evidencia que o preço de uma ação pode 
ser explicado melhor pelo VPA, LPA e Valor de Mercado da empresa. As variáveis P/L e ROE não 
foram estatisticamente significantes a um nível de significância de 5%, existem inúmeros outros 
indicadores que também afetam diretamente na cotação das ações, para um estudo mais detalhado 
devem ser incluídos no modelo.

Referências: ANTUNES, Marco Aurélio; PROCIANOY, Jairo Laser. Os efeitos das decisões de investimen-
tos das empresas sobre os preços de suas ações no mercado de capitais. Revista de Administra&ccdeil; ão 
da Universidade de São Paulo, v. 38, n. 1, 2003.

KOBORI, José. Análise Fundamentalista: Como obter uma performance superior e constante no mercado 
de ações. Alta Books Editora, 2019.

MALTA, Tanira Lessa; DE CAMARGOS, Marcos Antônio. Variáveis da análise fundamentalista e dinâmi-
ca e o retorno acionário de empresas brasileiras entre 2007 e 2014. REGE-Revista de Gestão, v. 23, n. 1, p. 
52-62, 2016.
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Introdução: A prática do tabagismo é reconhecida como uma doença crônica causada pela 
dependência da nicotina e é uma causa evitável de adoecimento, levando a óbito cerca de 8 milhões 
de pessoas por ano pelo tabaco (BRASIL, 2003). O ato de fumar integra o grupo de transtornos 
mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa (BRASIL, 1997). A qualidade 
de vida do ser humano que fuma é interferida de forma ativa como passiva. Portanto, o MS através 
do INCA, criou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo com o objetivo de reduzir a 
prevalência de fumantes e a morbimortalidade relacionada ao consumo do tabaco no Brasil por 
meio de ações educativas, de comunicação e de atenção à saúde (BRASIL, 2003). É necessário a 
adesão dos municípios ao Programa, o que garante a criação de grupos de apoio como uma terapia 
complementar à medicamentosa. Esse trabalho tem por objetivo relatar a atuação da Residência 
Multiprofissional em Saúde no combate ao tabagismo, através de grupos de apoio.

Metodologia: Pensando na melhora da qualidade de vida dos usuários, a Residência 
Multiprofissional em Saúde do Idoso, juntamente com uma das Unidades de Saúde de um 
município do Norte do RS, desenvolve ações educativas por meio do Grupo de Tabagismo, 
instituindo estratégias para reduzir a aceitação social do tabagismo, estimulando que cada vez 
mais pessoas parem de fumar, além de realizar o tratamento e acompanhamento do fumante. As 
reuniões acontecem semanalmente, com no máximo 5 participantes por grupo devido a pandemia, 
utilizando-se rodas de conversas e dinâmicas, seguindo os manuais padronizados pelo INCA 
com 4 encontros em que cada encontro é trabalhado uma das cartilhas, conhecendo a história do 
paciente, grau de dependência, maneiras de controlar a ansiedade, malefícios do cigarro à saúde 
e os primeiros dias sem fumar. Os encontros são multiprofissionais, compostos por enfermeiras, 
nutricionistas, farmacêuticas e acadêmicos de psicologia e nutrição. O primeiro encontro teve 
início com 3 usuários e foi guiado pelo caderno 1, em que o objetivo é mostrar ao usuário do 
tabaco os motivos pelos quais ele fuma e como isso afeta a sua saúde. Nesse momento, recebemos 
um senhor de 50 anos, fumante desde os 18 anos, com grande interesse em cessar o tabagismo. 
Não possui emprego fixo e convive em uma situação familiar com contexto difícil, fumava pelo 
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fato de sentir-se menos ansioso, cerca de 2 carteiras por dia. Segundo ele, o mundo por trás do 
tabaco é como a escravidão e parar de fumar torna-se um desafio muito grande. Já no segundo 
encontro, o usuário traz que reduziu a quantidade de cigarros para 6 cigarros ao dia, o que de certa 
forma já é uma vitória. Como o paciente afirma, “o cigarro é uma guerra que se vence fugindo". 
Além disso, foi realizado o teste de Fagerström, que demonstrou que 2 participantes do grupo 
apresentaram dependência muito elevada à nicotina e 1 possuía dependência elevada. Nos 3 
encontros próximos foram discutidos os sintomas da abstinência e a forma de lidar com eles, como 
vencer os obstáculos para parar de fumar e os benefícios obtidos após parar de fumar, as reações 
do período pós-abstinência e recaídas. No 2º, os três participantes haviam feito tentativa de parar 
abruptamente, porém, só conseguiram reduzir a quantidade em 60%. Notou-se que os participantes 
não conseguiram cessar o tabagismo devido a ansiedade e insônia se tornarem cada vez mais 
frequentes, conforme reduziam o número de cigarros. Mas, ao menos reduziram a quantidade 
diária de cigarros fumados. Referiam que as técnicas como sentar e relaxar, beber água, realizar 
caminhadas ou telefonemas, mascar algo se tornavam eficazes nesse controle, e, reforçam que o 
apoio fornecido é essencial para cessação do tabagismo, além da melhor convivência familiar. Ao 
final, 30 dias após o último encontro, foi realizado o encontro de manutenção para investigar se 
os pacientes conseguiram para de fumar e como estão sendo os dias sem o ato de fumar e qual a 
melhora na qualidade de vida.

Conclusão: Com isso, é necessário incentivar a cessação do ato de fumar, por meio da mudança 
de comportamento, trazendo à tona os benefícios do tratamento e a melhora da qualidade de vida. 
Para isso, a UBS conta com profissionais capacitados para auxiliar os indivíduos que desejam 
parar de fumar, ofertando-os através do SUS, métodos farmacológicos e grupos de apoio para 
auxiliar no processo de abstinência.

Referências: 1. BRASIL. Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID-10 - 1997). 1997. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/
index.php?area=060203>. Acesso em: 28 Jun. 2021.

2. BRASIL, Ministério da Saúde. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 2003. Disponível em: 
<https://www.inca.gov.br/programa-nacional-de-controle-do-tabagismo>. Acesso em 28 Jul. 2021.
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Introdução: A Leptospirose é uma zoonose infecciosa causada pela Leptospira interrogans 
do gênero leptospira, transmitida ao homem quando em contato direto ou indireto com a urina 
de roedores (BRASIL, 2021), sendo que na cadeia de transmissão, o homem se torna hospedeiro 
acidental e terminal. Por se tratar de um problema de saúde pública, a leptospirose envolve 
vigilância constante, prevenção e controle. Para isso, torna-se crucial a atuação de uma equipe 
multiprofissional com diferentes visões acerca das estratégias que devem ser utilizadas para que 
se evite a disseminação. Para auxiliar na consolidação da Atenção Básica no Brasil, em 2008, foram 
criados os NASF’s, formados por equipes multiprofissionais para a discussão de casos, atendimento 
compartilhado e construção de planos terapêuticos, além da inclusão do médico veterinário à 
equipe (BRASIL, 2012). Este trabalho objetiva elucidar a importância da atuação multiprofissional 
no combate à leptospirose no contexto da Atenção Primária em Saúde.

Metodologia: No Brasil, no período de 2010 a 2020, foram confirmados 39.270 casos de 
leptospirose, com média anual de 3.734 casos, sendo que desses casos registrados 3.419 indivíduos 
foram a óbito, totalizando um coeficiente médio de incidência de cerca de 2,1/100.000 habitantes. 
Dos casos confirmados, 80% dos indivíduos acometidos são do sexo masculino, na faixa etária de 
20 a 49 anos. Do total de casos confirmados, cerca de 68,6% foram hospitalizados, o que indica que 
há subnotificação de casos na fase precoce. Ainda, quando se refere ao provável local de infecção, 
80% dos casos ocorreram em área urbana, sendo 41% dos casos em situações domiciliares, 17% em 
situações de trabalho e quase 30% não houve registro da situação de risco. No RS, em 2019, foram 
confirmados 696 casos e 28 óbitos (BRASIL, 2021). Na Atenção Básica, além do fortalecimento do 
NASF, o MS tem realizado capacitações para tratamento e diagnóstico da leptospirose, além de 
cursos de geoprocessamento para definição de áreas de risco para leptospirose e capacitação em 
investigação epidemiológica (BRASIL, 2021). O NASF é regulado pela equipe de Atenção Básica 
a partir das demandas identificadas em cada território. De acordo com a Portaria nº 2.488/2011 
podem compor os NASF’s diferentes profissionais, inclusive médico veterinário e enfermeiro 
(BRASIL, 2011). Dentre os profissionais atuantes, a participação do Médico Veterinário na saúde 
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pública é de fundamental importância, devido seu conhecimento epidemiológico. De acordo com 
a Lei 5.517/68, que dispõe sobre o exercício do Médico Veterinário, ele permite desenvolver estudo 
e aplicação de medidas de saúde pública no que se refere as zoonoses, responsáveis por originar e 
transmitir cerca de 60% dos patógenos humanos e 75% das enfermidades humanas (BRASIL, 2010). 
Para esse profissional atuante no NASF, cabe o diagnóstico epidemiológico relativo a doenças e 
agravos de notificação compulsória para posterior definição de prioridades e da análise dos dados 
para ofertar ações concentras, juntamente à a equipe multiprofissional. Já para o enfermeiro, além 
da discussão clínica com a equipe multiprofissional, cabe o papel de desenvolver ações educativas 
e de mobilização social que contribuam com as medidas de controle individuais e coletivas, 
implementando medidas de prevenção e, para isso, é preciso conhecer a situação de saúde do seu 
território, bem como desenvolver medidas de combate a vetores e outros microrganismos. Ainda, 
é necessário mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental, 
além de preencher e encaminhar a ficha de notificação e acompanhar o indivíduo. No contexto da 
Atenção Primária, atuar de forma multiprofissional no combate a Leptospirose significa estabelecer 
a melhor estratégia a partir do problema de saúde e da situação de risco identificada, com vistas 
a eliminação direta dos roedores através de métodos mecânicos e químicos, além da educação da 
população e da redução da contaminação ambiental.

Conclusão: A atuação multiprofissional no combate a zoonose na Atenção Primária, em especial 
a leptospirose, é necessária para a prevenção e promoção da saúde, visando melhor qualidade de 
vida para os indivíduos, além de propor ações educativas e análise do território de acordo com as 
características daquela população, o que determina a sua ocorrência e as medidas tomadas para 
prevenir e controlar a doença.

Referências: BRASIL, Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico. Doenças tropicais negligenciadas. 
Ministério da Saúde: Brasília. 2021. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Departamento de Atenção Básica, 2012. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Ministério da Saúde, Brasília, 
DF, 21 de outubro de 2011. 

BRASIL. Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Eletrônico, 
2010. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Ações de controle de endemias/Manual de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Controle de Endemias. Ministério da Saúde. 2002.
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Introdução: A síndrome vestibular periférica (SVP) é um conjunto de sintomas consequentes 
a lesões de estruturas do sistema vestibular, incluindo inclinação lateral da cabeça e pescoço, 
queda e rolamento, andar em círculo, nistagmo, incoordenação e vômito (Jericó et al., 2019). A 
maioria dos animais apresentam nistagmo horizontal. A afecção mais comum da vestibulopatia 
periférica é a otite média/interna, responsável por 50% dos casos. Em gatos a incidência é menor, 
podendo manifestar a otite média/interna sem desenvolver a externa. No entanto, pode ter como 
causa base outras afecções, dentre elas metabólicas. (Dewey et al., 2017). O reconhecimento da 
SVP é essencial, pois é uma disfunção neurológica que apresenta relativa frequência na clínica de 
pequenos animais. No presente relato, será abordado um caso de síndrome vestibular periférica 
em um felino, macho, enfatizando a apresentação clínica, causas que resultaram na síndrome e 
evolução clínica da doença.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um felino, 
macho, siamês, 7 anos, pesando 3,2kg, com histórico de há 30 dias ter apresentado olhar vago, ataxia 
dos membros pélvicos, andar cambaleante, com a cauda sempre inclinada para o lado esquerdo, 
polidipsia, poliúria e perda de peso. Recebeu fluidoterapia IV por 7 dias, apresentou melhora 
parcial, porém recidivou com apatia e desorientação, hiporexia, sialorreia, oligúria e andar em 
círculos. Ao exame físico apresentou taquicardia e respiração ofegante, mucosas hipocoradas, 
pegajosas, desidratação moderada, caquexia e postura plantígrada. No exame otológico observou-
se secreção auricular bilateral e opacidade do tímpano esquerdo. Ao exame neurológico do lado 
direito, havia ausência de audição, reflexo facial e de retirada do MPD diminuídos. Diante disso, a 
suspeita diagnóstica foi de SVP secundária à otite interna. Doenças metabólicas foram investigadas: 
doença renal crônica (DRC), diabetes mellitus e hipertireoidismo. Solicitou-se hemograma 
(apresentou hipoproteinemia), bioquímica sérica (ALT, FA, GGT, albumina, ureia, creatinina, 
fósforo e globulinas) e evidenciou-se hipoalbuminemia e diminuição da ureia. Na urinálise foi 
observado hipostenúria com ausência de sedimento (sugerindo DRC) e de glicosúria. Solicitou-se 
TSH e T4, que estavam normais, bem como a frutosamina. Descartou-se então o hipertireoidismo 
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e a diabetes. Foi solicitado exame citológico e bacteriológico de ambos ouvidos. No exame 
citológico não foram encontrados microorganismos, mas na cultura bacteriológica identificou-se: 
Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. O TSA mostrou sensibilidade à cefalexina. 
Realizou-se uma radiografia de crânio para avaliar as bulas timpânicas, as quais não apresentavam 
sinais de osteomielite. O felino ficou internado por 4 dias e recebeu fluidoterapia de RLS, cloridrato 
de tramadol 4mg/kg, TID, SC; dipirona sódica 12,5 mg/kg, TID, IV e meloxicam 0,1mg/kg, SID, 
IV. Sendo assim confirmou-se uma SVP secundária à otite interna, sendo associada a DRC no início 
dos sintomas, relatados pelo tutor há 30 dias. Acredita-se que a DRC foi agudizada no período 
inicial, e que a causa atual seria a otite interna. Após, apresentou melhora e recebeu alta médica. 
Indicou-se manter com dipirona 12,5mg/kg, TID, VO, cefalexina 20mg/kg, BID, VO, ondansetrona 
1mg/kg, BID, VO e omeprazol 1mg/kg, SID, VO. Retornou após 3 dias para fluidoterapia SC e 
após 13 dias para reavaliação do quadro, onde apresentou melhora. Estava se alimentando e ativo, 
porém, ainda apresentava alterações no lado esquerdo: discreta incoordenação, déficit de resposta 
a ameaça, sensibilidade do reflexo nasal diminuído e inclinação da cabeça para este lado. Diante 
disso, foi recomendado manter a cefalexina por 6 semanas e acrescentado prednisolona 1mg/kg, 
BID, VO, por 10 dias. Animal segue em tratamento, melhoras são esperadas, porém sequelas como 
inclinação da cabeça podem permanecer. 

Conclusão: O exame neurológico é de suma importância para o diagnóstico da síndrome 
vestibular periférica, pois possibilita a investigação e detecção da etiologia, uma vez que otite 
interna é a causa mais comum dessa enfermidade. Porém, não sendo a única, demais exames 
complementares se fazem necessários. O tratamento é trabalhoso e o prognóstico é favorável, 
embora sequelas neurológicas possam permanecer.

Referências: Dewey, C. W.; Costa. R. C. Neurologia canina e felina – guia prático. 3ª edição. Ed Guará, 
2017.

Jericó, M. M.; Neto, J. P. A.; Kogika, M. M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. 1ª edição. Rio de 
Janeiro: Ed Roca, 2019
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Introdução: A saculectomia é realizada para remover glândulas perianais cronicamente 
afetadas. A dissecção meticulosa é necessária para prevenir a incontinência fecal, preservando os 
músculos e nervos do esfíncter anal. É indicada quando há inflamação ou impactação desses sacos 
de forma crônica e recidivante (Fossum, 2014). Ocorre devido ao manejo e à nutrição inadequados, 
mecanismos infecciosos, endócrinos, alérgicos, comportamentais e idiopáticos. Causa irritação na 
região anal, induzindo ao deslizamento sentado e lambeduras constantes no local (Curti, 2012). 
A inspeção visual do períneo pode revelar intumescência, massas perianais, ulcerações, fístulas. 
Outros sinais clínicos incluem dor, prostatomegalia, estenoses, espessamento perianal e aumento 
do saco anal (Fossum, 2014). No presente relato, será abordado um caso de saculectomia em um 
canino macho, evidenciando a importância do procedimento cirúrgico em casos recidivantes e 
conhecimento da técnica para evitar possíveis complicações. 

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um canino, 
macho, não castrado, Akita Inu, 9 anos e 5 meses, pesando 30kg. O tutor relatou que o mesmo 
havia sido diagnosticado há cerca de três meses com inflamação da glândula perianal, e ao defecar 
era possível visualizar a presença de pus. Já havia realizado tratamento, apresentando melhora 
parcial e posterior recidiva. Ao exame físico, o paciente não apresentou alterações nos parâmetros 
fisiológicos, porém evidenciou-se inflamação das glândulas perianais com secreção purulenta 
nas laterais e sem alterações na palpação retal. Foi solicitada coleta de sangue para realização de 
hemograma e bioquímica sérica através da ALT, FA, albumina, ureia e creatinina. Ao hemograma, 
observou-se anemia normocítica normocrômica e presença de neutrófilos hipersegmentados. Já no 
perfil bioquímico foi observado hipoalbuminemia. Sem demais alterações em avaliação hepática 
e renal. Devido ao insucesso da terapia clínica anteriormente realizada, e o caso ser recidivante, 
o canino foi internado e encaminhado para procedimento cirúrgico de saculectomia anal bilateral 
fechada e orquiectomia. Inicialmente foi detectado o orifício do ducto do saco anal direito, inserido 
um catéter 20 para injeção de azul de metileno para determinação dos limites dos sacos anais. Após 
a identificação da extensão lateral do saco anal realizou-se a incisão da pele e tecido subcutâneo 
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sobre o saco e divulsão dos tecidos adjacentes. Em seguida procedeu-se a dissecção até a junção 
mucocutânea do saco anal e o ducto, realizando-se duas ligaduras em massa com nylon 3-0. O 
saco anal foi completamente excisado e realizada a lavagem do local com solução de cloreto de 
sódio 0,9%. O subcutâneo e pele foram suturados com nylon 3-0 padrão contínuo simples e nylon 
4-0 padrão Wolf, respectivamente. Foi realizado o mesmo procedimento em ambos os lados. O 
esquerdo se encontrava mais inflamado, lesionado e com uma fístula na pele drenando conteúdo. 
No transoperatório, houve o extravasamento do conteúdo do saco anal em ambos os lados. Após 
o procedimento cirúrgico, foi administrado cefalotina 25mg/kg IV, metronidazol 15mg/kg IV, 
metadona 0,3mg/kg SC, dipirona 25mg/kg IV, citrato de maropitant 1mg/kg SC e óleo mineral 1 
ml/kg VO. Após dois dias da cirurgia, o paciente recebeu alta médica com tratamento domiciliar. 
Foi instituído omeprazol 1mg/kg, cefalexina 20mg/kg, benzoilmetronidazol 25mg/kg, cloridrato 
de tramadol 4mg/kg e dipirona 20mg/kg. No retorno após 15 dias para retirada de pontos, 
avaliou-se a ferida cirúrgica, a qual estava plenamente cicatrizada, sem sinais de infecção e não 
apresentava incontinência fecal.

Conclusão: O prognóstico do presente relato foi favorável, apesar das complicações. A orientação 
do médico veterinário se faz de suma importância, pois podem ocorrer complicações no pós 
operatório como incontinência fecal temporária ou permanente, deiscência ou infecção. Porém, 
se realizado por um cirurgião experiente, o prognóstico é bom e as chances de complicações são 
reduzidas.

Referências: Fossum, T. W. Cirurgia de pequenos animais. 4ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 
2014.

CURTI, Filipe et al. Considerações clínicas e cirúrgicas das principais afecções dos sacos anais de cães: 
Revisão de literatura. V&Z em Minas, Minas Gerais, p. 30-34, 2012. 



Página 144

REPRESENTATIVIDADE DO NORDESTINO EM TORTO 

ARADO: CULTURA(S) FECHADA(S) EM EVIDÊNCIA

Autor Principal: Airton Pott

airton_pott@yahoo.com.br

Coautores: Airton Pott

Orientador: Ivânia Campigotto Aquino

Área: Letras, Linguística e Artes 

Subevento: Mostra de Pós-Graduação

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: Ao pensarmos sobre culturas fechadas, com base em Lucáks (2000), compreendemos 
que muitas culturas possuem suas marcas identitárias vigentes da força de suas particularidades. 
Neste sentido, selecionamos a capa do romance Torto arado (2019) para analisarmos como ocorre a 
representatividade do nordestino na narrativa, considerando apenas a capa do livro, sem pensarmos 
no enredo explorado por Itamar Vieira Junior, autor da obra. A fim de fundamentarmos sobre 
os aspectos próprios de uma cultura, recorremos ao conceito de culturas fechadas, proposto por 
Lucáks (2000). Essa construção teórica do autor é tomada, no estudo, como conceito-chave para 
as análises sobre a representatividade do nordestino na capa de Torto arado (Anexo) e permitirá, 
também, que compreendamos o processo de representação cultural já nos elementos externos de 
uma obra.

Metodologia: Ao pensarmos em culturas fechadas, entendemos que o fato de existir uma cultura 
com suas particularidades implica a existência de outras culturas. Neste sentido, conseguimos 
identificar as marcas identitárias de determinada cultura levando em consideração que isto não 
é o ápice das outras culturas, o que nos remete às considerações sobre o eu e o outro feitas por 
Lucáks (2000, p. 25): “O mundo é vasto, e no entanto é como a própria casa, pois o fogo que arde 
na alma é da mesma essência que as estrelas; distinguem-se eles nitidamente, o mundo e o eu, a 
luz e o fogo, porém jamais se tornarão para sempre alheios um ao outro, [...].”. Lucáks nos desperta 
para o fato de que as distinções entre diferentes elementos não os tornam completamente alheios, 
adversos em sua totalidade. Naturalmente, o outro é diferente do eu e dois outros são diferentes 
um do outro. No entanto, um não é completamente diferente do outro; pelo contrário, há algo 
semelhante ou em comum, como é o caso do mundo e do eu ou da luz e do fogo, citados por 
Lucáks (2000). Ao fato dos elementos diferentes, mas com pontos em comum, Lucáks (2000, p. 25) 
acrescenta que “Todo ato da alma torna-se, pois, significativo e integrado nessa dualidade: perfeito 
no sentido e perfeito para os sentidos [...].”. Logo, o sentido é algo que, nele próprio e também em 
sentidos diferentes, constitui-se a possibilidade de compreender o que é cada elemento, cada coisa, 
ao mesmo tempo em que é possível distingui-lo ou compará-lo a outros elementos, a outras coisas. 
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Portanto, o ato de interpretar, compreender o sentido, associamos ao ato da alma sair em busca 
de aventuras. Conforme Lucáks (2000, p. 26), “Ao sair em busca de aventuras e vencê-las, a alma 
desconhece o real tormento da procura e o real perigo da descoberta, e jamais põe a si mesma em 
jogo; ela ainda não sabe que pode perder-se e nunca imagina que terá de buscar-se.”. A partir do 
trecho acima, inferimos que a alma e o seu desconhecimento sobre o que está envolvido na procura 
e na descoberta põem em risco a própria alma, a qual pode perder-se e ter de buscar a si. Afinal, 
a presença do outro no eu pode resultar em ações e feitos memoráveis, que englobam grandeza, 
desdobramentos, plenitude, seja da alma ou de outro elemento de caráter heroico. Logo, as ações 
adaptam-se à alma e vestem-na. Segundo Lucáks (2000, p. 26): “toda a ação é somente um traje 
bem-talhado da alma.”. Lucáks (2000), então, reporta-se aos gregos, aos quais está misturada a 
“filosofia da história e estética, psicologia e metafísica, e trama-se uma relação entre as suas formas 
e a nossa era.” (LUCÁKS, 2000, p. 27). A relação destas áreas distintas, mas, como já defendemos 
em momentos antes, o eu tende a ter algo em comum ou semelhante com o outro, e, portanto, 
uma área assemelha-se, em partes, com as outras. Portanto, há entre elas uma relação. Logo, uma 
pode buscar respostas nas outras, o que verificamos na capa do livro Torto arado, de Itamar Vieira 
Junior.

Conclusão: Ao considerar o conceito de culturas fechadas, concluímos que a capa do livro 
Torto arado possui a representatividade de duas mulheres nordestinas, com pele escura e roupas 
rasgadas, o que denota sofrimento devido ao árduo trabalho, o qual demonstra ser de trabalho 
braçal em lavoura, reforçado pelas folhas que ambas seguram nas mãos. Enfim, traços que 
demarcam a cultura “fechada” do nordestino.

Referências: LUCÁKS, Georg. Culturas fechadas. In.: _______. A teoria do romance: um ensaio histórico-
filosófico sobre as formas da grande épica. Tradução de José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: 
Editora 34, 2000. p. 25-35.

VIEIRA JUNIOR, Itamar. Torto arado. São Paulo: Todavia, 2019.
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Introdução: O território brasileiro apresenta elevada diversidade gemológica, no Rio Grande 
do Sul as áreas de maior produção de gemas são o Médio Alto Uruguai (ametistas) e a região 
Lajeado, Soledade, Salto do Jacuí (ágatas) (RIBEIRO, 2001). No beneficiamento de gemas, corantes 
orgânicos e pigmentos são utilizados visando melhorar as condições visuais e a valorização dos 
produtos. Os efluentes líquidos gerados neste processo demandam tratamentos convencionais e 
não convencionais, a fim de atingir os parâmetros estabelecidos pelas legislações ambientais e 
não gerar, ou minimizar os subprodutos. Dessa forma, alternativas de tratamento necessitam ser 
estudadas, e o uso de enzimas pode ser uma alternativa promissora. Assim, o estudo realizado foi 
de cunho bibliográfico visando buscar informações sobre a aplicação de tecnologias enzimáticas 
no tratamento de efluentes do processamento de gemas. 

Metodologia: Esta pesquisa se caracteriza por ser de cunho bibliográfico, sendo o estudo 
sistematizado desenvolvido com base em um levantamento de dados de literatura, foram 
consultados artigos constantes de periódicos disponíveis no Google Acadêmico, em sites de busca 
como Periódico Capes, Science Direct, Scirus, Scielo, entre outros e livros do acervo da Rede de 
Bibliotecas da Universidade de Passo Fundo. O critério de inclusão foi a data de publicação, sendo 
considerados os artigos do período de 10 anos. No estado do Rio Grande do Sul a Resolução 
do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) nº 355/2017, dispõe sobre os critérios e 
padrões de emissão de efluente líquido para as fontes geradoras, que fazem lançamento dos seus 
efluentes em águas superficiais., ainda, no artigo 10º, da resolução supracitada, está descrito que os 
efluentes líquidos de fontes poluidoras não devem conferir mudança de coloração (cor verdadeira) 
ao corpo hídrico receptor. Segundo Sant’anna Jr (2001) enzimas são proteínas com capacidades 
específicas de catalisação, incrementando a velocidade da reação. Atuam em condições moderadas 
com relação a parâmetros de processo, como potencial hidrogeniônico (pH), força iônica do meio, 
temperatura, pressão, concentração de enzima e substrato. As Lacases (Figura 1), grupo das oxido-
redutases, apresentam atividade catalítica em uma grande variedade de compostos orgânicos, 
como corantes, presentes em efluentes recalcitrantes. Sendo que principalmente, em compostos 
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fenólicos vão catalisar a oxidação por transferência de elétrons(COUTO, 2018). Combinadas com 
outras tecnologias são promissoras no tratamento de efluentes. 

Conclusão: A utilização de enzimas como as lacases, pode ser uma alternativa promissora 
devido à atividade oxidativa em compostos recalcitrantes e assim apresentando uma alta gama 
de uso industrial, como a degradação de corantes usados na etapa de tingimento na indústria de 
beneficiamento de gemas. 

Referências: COUTO, Suzana R. Solid-State Fermentation for Laccases Production and Their Applications, 
Elsevier, Espanha, p. 211 – 234, 2018.

RIBEIRO, H. M.D. Caracterização do setor de gemas, joias e metais preciosos no Brasil: Perspectivas para 
inovação e desenvolvimento setorial. Brasília: SENAI. DN, 2001. 54p (Série Estudos Setoriais, n. 11).

SANT’ANNA, G. L. Jr. Produção de enzimas microbianas. In: FERRA, Andre, et al. Biotecnologia 
industrial. São Paulo: Blucher, 2001. P.351 – 362.

PIONTEK, K.; ANTORINI, M.; CHOINOWSKI, T. Crystal structure of a laccase from the fungusTrametes 
versicolor at 1.90-Å resolution containing a full complement of coppers. Journal of Biological Chemistry, v. 
277, n. 40, p. 37663-37669, 2002. 
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Introdução: O presente trabalho busca compreender qual foi o processo de colonização do 
município de Iraí na região norte do estado do Rio Grande do Sul e relacionar com o processo de 
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 públicas do Estado do Rio Grande do Sul, para o 
processo de colonização e formação do Balneário Osvaldo Cruz de águas termais. Assim como a 
análise da participação de Torres Golçaves da consolidação da exploração turista da região. 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.

Metodologia: O caso do Rio do Mel é representativo nesse processo histórico, pois vem a 
ser uma luta anterior a Constituição 1988, culminante de ações do movimento de expulsão de 
não- indígenas presentes na área da reserva florestal de Nonoai do ano de 1978. Outro ponto de 
destaque é o fato de ser uma das poucas solicitações de demarcação de terras, em particular da 
parte norte do Rio Grande do Sul, que houve a resolução favorável aos indígenas. O trabalho em 
questão tem como objetivos compreender quais foram os fatores que impulsionaram o processo 
de colonização de Iraí no Norte do Rio Grande do Sul e analisar de que maneira a reivindicação de 
Iraí Rio do Mel compôs o cenário de luta indígena regional anterior a carta magna de 1988; Assim, 
identificando o que a luta indígena representou para o processo de empoderamento indígena e o 
que se manifesta nas atuais demandas. processo de empoderamento indígena e o que se manifesta 
nas atuais demandas. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram utilizadas 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. 
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. 
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Conclusão: O processo de demarcação da área Indígena de Iraí foi escolhido pelo fato de se 
diferenciar das demais solicitações de demarcação de terra da região norte do Rio Grande do Sul, 
e por 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. 

Referências: BREITENBACH, Raquel; TROAIN, Alessandra. Conflito agrário entre índios e agricultores 
familiares do norte do Rio Grande Do Sul – Brasil. Revista da Universidade do Rio Verde, Belo Horizonte, 
v. 14, n. 1, 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.

EBLING, P.E.R; MANCION, J.J; FERRAREZE, A.J. Relatório antropológico de identificação da área 
indígena dos kaingang de Iraí. Porto Alegre, 1984.

FICHER, Martin. Iraí cidade saúde. Ijuí, 1954.

LAC, F. O turismo e os kaingang na terra indígena de Iraí/RS. Dissertação (Mestrado em Antropologia 
Social) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005. 
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Introdução: Com o advento da pandemia, o mundo todo teve que adaptar-se a uma nova 
realidade em que não deveria haver contato humano, a fim de evitar a transmissão do vírus 
causador da doença. Assim, surgiu um problema aos empregadores e empregados: como seguir 
com as atividades da empresa sem promover a contaminação dos envolvidos? Assim surge o 
home office, uma modalidade de trabalho desenvolvido na casa do funcionário, de forma remota, 
sem seu deslocamento para o local de trabalho. Esse modelo de trabalho foi adotado por muitos 
ramos de atividade, e ao que tudo indica, não será abandonado após a pandemia, veio para ficar. 
O objetivo do estudo é entender as vantagens que o home office trouxe para o mundo do trabalho 
e porque deve permanecer, usando como fontes de pesquisa artigos científicos, livros, reportagens 
e dados estatísticos, justificado pela importância de conhecer as novas tecnologias que facilitam o 
trabalho atual. 

Metodologia: : As primeiras ideias de trabalho à distância, acrescendo o parágrafo único do 
artigo 6° da CLT, surgiu com a Lei 12.551/2011, a qual equipara o trabalho realizado no domicílio 
do empregado ao realizado na empresa. Após, a conceituação e as normas deste trabalho, previstas 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas com alteração ocorrida em 2017, em seus artigos 75-A a 
75-E. Porém, o teletrabalho não era tão utilizado até o começo da pandemia. Inicia, então, uma 
adaptação do teletrabalho, chamada de home office, que como o próprio nome conceitua, é o seu 
escritório em casa. Essa sistemática trouxe algumas mudanças para o sistema de trabalho, visto que 
o trabalhador não estará presencialmente na empresa, mas trabalhando remotamente. Uma das 
principais vantagens tanto para o empregador quanto para o empregado é a flexibilidade, pois não 
há tanta rigidez e controle acerca do horário de trabalho, podendo o empregado fazer seu próprio 
horário e organizar sua rotina. Esse arbitramento é responsável por aumentar a produtividade do 
funcionário, conforme estudo realizado no Brasil pela Global Evolving Wokforce, que constatou 
que 54% dos trabalhadores se consideram mais produtivos em casa. Além disso, a desnecessidade 
de deslocar-se para empresa facilita a vida do empregado, além de reduzir os custos de vale-
transporte pagos pelo empregador. Também, houve muitos benefícios para a saúde do empregado, 
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como a diminuição do estresse, melhor alimentação, mais horas de sono, mais tempo para a prática 
de exercícios físicos, e é claro, redução de contaminação por doenças virais. Para o Direito do 
Trabalho, o home office mantém os benefícios do trabalhador, afastando apenas a questão do 
vale-transporte e as horas extras, porém não as demais garantias. Ainda, conforme o artigo 75-
D, que dispõe sobre o teletrabalho, a responsabilidade de arcar com a manutenção, aquisição e 
fornecimento de materiais é do empregador, afastando essa despesa do funcionário. Infelizmente, 
não há lei específica que trate sobre o home office, apenas as disposições sobre teletrabalho que 
são usadas por equiparação. Entretanto, cada vez os empregadores estão aderindo à modalidade, 
principalmente pela economia na infraestrutura e demais despesas do local de trabalho, e pela 
praticidade na realização do trabalho Apesar da ausência do convívio com os colegas de trabalho, 
muitos funcionários preferem permanecer na comodidade do lar para executar suas tarefas, 
principalmente quando o trabalho exige mais concentração. Assim, vale a pena os legisladores 
darem mais atenção ao tema, pois será uma forma de trabalho que será usada em larga escala no 
futuro, ainda mais do que é utilizada hoje.

Conclusão: Após a análise, observa-se que o home office vem sendo utilizado por muitas 
empresas, uma vez que apresenta praticidade para o trabalhador moderno, além de redução de 
gastos e aumento da produtividade. Entretanto, apesar das vantagens, percebe-se que há uma 
carência de legislação específica. Portanto, cumpre incentivar a pesquisa jurídica deste regime de 
trabalho.

Referências: ANDRADE, Gustavo. As vantagens do home office: o que dizem estudos e pesquisas. Site 
Digilandia, 17 de abril de 2020. Disponível em: https://digilandia.io/home-office/vantagens-do-home-
office/ Acesso em: 26/07/2021

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n° 5.452, 01 de maio de 1943, Diário Oficial da 
União, Rio de Janeiro/RS. 

BRASIL, Lei n° 12.551, 15 de dezembro de 2011, Diário Oficial da União, Brasília/DF

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Trabalho à distância e teletrabalho: considerações sobre a lei 
12.2551/2011. Revista de Direito do Trabalho, vol. 145/2012, p. 119 - 127, 2012.
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Introdução: O direito do trabalho faz parte do nosso cotidiano, e está em constante mudança 
para acompanhar a evolução da sociedade. Uma questão muito debatida é: as postagens que 
fazemos nas redes sociais, podem afetar a nossa relação de emprego? Até que ponto a nossa vida 
social pode influenciar no trabalho? E o direito à manifestação, supera o poder de coerção do 
empregador? Por ser um tema bastante atual, não há legislação que preveja tais situações. Então, 
como definir se uma manifestação nas redes sociais pode ensejar uma sanção ao empregado? Nesse 
sentido, é importante fazermos uma análise do poder do empregador em face do empregado, e os 
limites da liberdade de expressão dentro do ambiente laboral, visto que, na atualidade, torna-se 
um tema necessário para estudo. 

Metodologia: O empregador possui três poderes exercendo-os no âmbito empresarial, que são: 
fiscalizador, disciplinar e organizacional. É através deles que orienta e dirige os funcionários. Porém, 
o poder do empregador termina onde começa a liberdade do empregado e sua privacidade, pois 
seu poder não é absoluto e irrestrito. Assim, em tese, o empregador não tem poder de controlar as 
atividades do funcionário fora do ambiente laboral, respeitando a vida pessoal do seu empregado. 
Entretanto, o que acontece quando o empregado faz uma postagem nas redes sociais, falando mal 
da empresa em que trabalha, de forma pública? Afinal, hoje em dia, as redes sociais são acessadas 
por milhões de usuários, e devido à sua abrangência, tornam públicas as informações, podendo 
ser visualizadas em qualquer lugar por qualquer pessoa. Ademais, o que o empregado faz longe 
do trabalho também pode afetar a empresa, visto que seu nome fica vinculado, mesmo que de 
forma indireta, à instituição. Nesse ponto, divergem as opiniões, pois, de um lado, a liberdade de 
expressão é direito previsto na Constituição Federal, e do outro, o ato lesa a empresa e prejudica a 
boa-fé das relações trabalhistas. A liberdade de expressão, via de regra, não se sobrepõe aos limites 
do empregado em publicar atos que ofendam a empresa em que trabalha, pois, apesar de estar 
fazendo uso de sua liberdade, está prejudicando a imagem da empresa. Nesse sentido, pode-se 
mencionar o estabelecido no artigo 482, alínea k da CLT, onde diz que constitui justa causa para 
rescisão de contrato o ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador. Há decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 4° Região que estabeleceram a 
demissão por justa causa, baseado no artigo citado, pela lesão causada à empresa. No entanto, 
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dependendo do caso concreto, pode prevalecer a liberdade de expressão do empregado, pois ele 
tem o direito de manifestar-se, desde que não cause dano à empresa. Além disso, não há parâmetros 
estabelecidos que mencionem até que ponto o empregado está ofendendo a imagem da empresa, 
não há a fixação do grau de lesão para ensejar a demissão, cabendo uma análise de cada caso. Não 
é cabível a punição do empregado apenas por fazer algum comentário nas redes sociais, que não 
seja nem minimamente lesivo à imagem da empresa. Nesse sentido, o princípio que prevalece será 
sempre o da liberdade de expressão, sendo direito fundamental. Deve-se sempre medir os direitos, 
pois, em que pese o empregado tenha liberdade, ele não pode ir contra o bom senso que rege o 
direito do trabalho. Enfim, as redes sociais não são a melhor forma de resolver as questões relativas 
ao trabalho, pois às vezes uma simples postagem pode causar complicações à empresa. 

Conclusão: É de suma importância debatermos o Direito do Trabalho para preservarmos o 
empregado e o empregador. Nesse sentido, as redes sociais devem ser tratadas com cuidado, 
tendo em vista que tudo que postamos tem um alcance que afeta a nossa reputação. Posto isso, 
o caso concreto deve ser bem analisado e pautado no princípio da boa fé, com atenção a situação 
fática para chegarmos em um resultado.

Referências: ALMEIDA, Orlando José de; OLYMPIO, Raiane Fonseca. Ofensas em redes sociais- dispensa 
por justa causa. Migalhas, 30 de janeiro de 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/
depeso/295280/ofensas-em-redes-sociais---dispensa-por-justa-causa> Acesso em: 23/06/2021

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 
1988.

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. 
MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 11ed. Saraiva: São Paulo, 2020.
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Introdução: Na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu capítulo III, temos todas as disposições 
acerca do direito da mulher em âmbito laboral subdivididas em seções. Para este resumo, usaremos 
da seção I, que dispõe sobre a discriminação contra a mulher, em especial, o art. 373-A, III, que 
possui em sua redação a proibição do sexo como variável determinante para fins de remuneração. 
O objetivo de abordar esta questão é ratificar a importância da luta das mulheres, do princípio da 
igualdade e do Projeto de Extensão Balcão do Trabalhador como um aliado no âmbito jurídico 
e um órgão acolhedor. Portanto, abordaremos o assunto de tal modo: a) analisando a urgência 
da aprovação do projeto de Lei 1558/2021, b) mencionando a luta pela igualdade de gênero, c) 
discorrendo acerca do trabalho do Balcão do Trabalhador como assistente jurídico.

Metodologia: Uma pesquisa de um site brasileiro, Catho, feita no ano de 2021, revela que a 
desigualdade salarial ainda é muito presente em âmbito nacional, uma vez em que a diferença 
média do salário do homem em comparação com o da mulher é de 34%, independente de cargo. O 
que nos leva a importância do Projeto de Lei número 1558/2021, o qual dispõe o estabelecimento 
de uma multa àquelas empresas em que o valor do salário pago for desigual em razão de gênero. 
A ementa acresce um inciso ao art. 401 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que diz respeito às 
penalidades e garante à mulher um direito que nunca deveria ser contestado: o direito a igualdade. 
Direito este que por muito tempo foi uma questão majoritariamente de gênero, uma luta que 
iniciou há muitos anos e podemos ver o resultado nos dias atuais: iniciativas como o projeto de lei 
supracitado o qual caracteriza a proteção aos direitos das mulheres, por isso, a aprovação do projeto 
de lei 1558/2021 é urgente, porque considerar o gênero do funcionário como uma medição de 
ganho salarial fere diversos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, em principal, 
o direito a igualdade. Além disso, cabe dizer que, dentre das desigualdades em que a mulher 
é submetida, existem cargos em que dificilmente vemos a presença das mesmas. Em exemplo, 
a mesma pesquisa do site Catho, mostra que na área da tecnologia somente 19% do quadro de 
funcionários são mulheres, sendo que estas ganham 11% a menos que os homens. O Projeto de 
Extensão da Universidade de Passo Fundo denominado Balcão do Trabalhador, atua em Passo 
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Fundo, Lagoa Vermelha e Soledade com assistência jurídica, participando e promovendo ações 
em prol da mulher trabalhadora.

Conclusão: À vista disso, fica evidenciada a inconstitucionalidade em distinguir o salário do 
homem e da mulher em razão do gênero, uma vez em que fere direitos fundamentais previstos 
na Constituição Federal, além do disposto em lei pela Consolidação das Leis de Trabalho. Ainda, 
reitera-se o papel do Projeto de Extensão Balcão do trabalhador em apoiar a luta pelo direito das 
mulheres.

Referências: PL 1558/2021 (Nº Anterior: pl 6393/2009) . Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<&lt;https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=459323&gt;>. Acesso 
em: 23 de jul. de 2021.

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. LEGJUR. Disponível em:<&lt;https://www.legjur.com/
legislacao/art/dcl_00054521943-401&gt;>. Acesso em: 23 de jul. de 2021.

DESIGUALDADE de gênero no mercado de trabalho: mulheres ainda ganham menos que os homens. 
Catho. Disponível em: <https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/comportamento-3/
desigualdade-de-genero-no-mercado-de-trabalho-mulheres-ainda-ganham-menos-que-os-homens/>. 
Acesso em: 23 de jul. de 2021.
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Introdução: Segundo dados do IBGE, cerca de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo 
de deficiência. Destaca-se a Lei da Previdência Social de número 8.213/1991, artigo 93, que diz 
respeito às cotas de 2% a 5% para deficientes em empresas com cem ou mais empregados. Portanto, 
o presente resumo tem como intuito destacar a importância da inclusão desse grupo minoritário 
no mercado de trabalho, a importância da tecnologia para que isso aconteça, bem como ratificar 
a preocupação do Projeto de Extensão da Universidade de Passo Fundo: Balcão do Trabalhador 
em prestar apoio aos mesmos. Para isso, abordaremos o assunto para: a) associar o trabalho com 
o princípio da dignidade humana e da igualdade, b) mencionar impactos da tecnologia como 
meio de inclusão, c) discorrer sobre a importância do Balcão do Trabalhador como um projeto 
apoiador do grupo. A importância do assunto se dá pelo avanço da tecnologia e a necessidade de 
acompanha-la para melhor e maior inclusão dos deficientes em ambiente laboral.

Metodologia: De forma primária, cabe o esclarecimento de que a porcentagem de cotas 
estabelecidas por lei não deve ser vista como mera gentileza, mas sim como uma ação que inclui 
pessoas desfavorecidas, a exemplo, em razão de uma deficiência. Para que seja cumprida a 
Constituição Federal de 1988, é de suma importância a atenção ao princípio da igualdade, o qual 
prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. “Dar tratamento 
isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 
medida de suas desigualdades.”. (NERY, Junior, 1999, p.42). Por isso, celebramos a Lei 8.213/1991, 
pois garantir reservas aos portadores de deficiência em empresas com mais de 100 empregados foi 
o primeiro incentivo a eles que impulsionou sua colocação no mercado de trabalho. Isso não quer 
dizer que pequenas e médias empresas não possam ter deficientes em seu quadro de funcionários, 
pelo contrário, dar uma oportunidade a esse grupo minoritário, acrescenta na colaboração e na 
cooperação da empresa. A inclusão no mercado de trabalho é uma forma de dignificar a existência, 
uma vez que proporciona ganhos. Ganhos não só financeiros, mas sim aqueles capazes de garantir 
acesso, ao que antes, era dificultado: acesso à sociedade. Acesso à evolução, ao lazer, a uma 
oportunidade de carreira, de pertencer a uma equipe, como aquele em que exerce sua função 
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e beneficia o semelhante. Como? A DDI World fez um estudo com mais de duas mil empresas 
em diferentes países e constatou que, empresas que possuem em sua equipe pessoas diversas, 
consideram, em situações, diversas soluções. Isso permite acolher a todos, seja equipe ou clientes. 
Um portador de deficiência na equipe de desenvolvedores, citando caso análogo, permite que 
um site, uma rede, um jogo, seja de fácil acesso a outro portador. O que não seria possível se os 
desenvolvedores não se preocupassem com a acessibilidade. O Balcão do Trabalhador, desde 2017, 
se coloca a disposição de empresas e instituições para prestar esclarecimentos acerca da Lei e como 
a inclusão pode ser feita e cobrada.

Conclusão: Destaca-se, por conseguinte, que a inclusão de pessoas portadoras de deficiência no 
mercado de trabalho, com o benefício da acessibilidade a partir da tecnologia, permite o acesso 
a direitos fundamentais como a dignidade humana e a igualdade. Além disso, elucida o fato de 
que o Balcão do Trabalhador presta apoio tanto ao funcionário quanto a empresas que pretendem 
contrata-lo.

Referências: GONZÁLEZ, Ana Lúcia Stumpf. Trabalho é dignidade: 30 anos da lei de inclusão de PcDs no 
trabalho. Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/trabalho-dignidade-30-
anos-inclusao-pcds-trabalho-23072021 &gt>. Acesso em: 23 de jul. de 2021.

DIREITOS das pessoas com deficiência: tudo o que você precisa saber. Justiça do Trabalho. Disponível em: 
<https://www.tst.jus.br/direitos-das-pessoas-com-deficiencia&gt>. Acesso em: 21 de jul. de 2021.

TECNOLOGIA e inclusão: A realidade do mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Mti 
Tecnologia. Disponível em: <https://www.mtitecnologia.com.br/tecnologia-e-inclusao-a-realidade-do-
mercado-de-trabalho-para-pessoas-com-deficiencia/&gt>. Acesso em: 21 de jul. de 2021.
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Introdução: A partir de 2020, com o surgimento da pandemia do Coronavírus, impuseram-
se medidas sanitárias no mundo todo, com restrição da circulação de pessoas, fechamento 
de fronteiras e impactos econômicos, o que afetou migrantes e refugiados, intensificando seus 
problemas laborais. De acordo com Noschang (2020), houve o agravamento da situação econômica 
de refugiados e migrantes, durante a Covid-19, pois muitas destas pessoas perderam o emprego 
ou ficaram impossibilitadas de realizar seus trabalhos, posto que as atividades laborais de uma 
parcela destes sujeitos são informais, desenvolvidas no comércio de rua. O distanciamento 
social imposto pela pandemia limitou a circulação e permanência da população nas ruas, o que 
dificultou o comércio informal. O objetivo do estudo foi apontar as condições de trabalho e renda 
de migrantes e refugiados, durante a pandemia de Covid-19, por meio de uma análise da Nota 
Técnica do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul (FPMH-RS)-2020.

Metodologia: O trabalho é uma das dimensões constituintes da individualidade dos sujeitos, a 
qualquer tempo e em qualquer lugar. Com efeito, Tedesco (2020, p. 53) aborda essa temática em 
relação às pessoas migrantes, qual seja, “não há dúvida de que o horizonte do trabalho é central na 
vida do migrante, na decisão de emigrar e na sua identidade de imigrante no espaço de destino.” A 
metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica e análise documental da Nota Técnica do 
Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul (FPMH-RS), publicada em junho 
de 2020, com um recorte acerca dos dados de trabalho e renda de migrantes e refugiados, durante 
a pandemia de covid-19. Para a elaboração da Nota Técnica, foi disponibilizado um formulário 
para organizações da sociedade civil que atuam no atendimento a migrantes e refugiados no 
Estado. Emergiram da Nota Técnica as categorias “Renda” e “Trabalho”. Renda: Na condição de 
trabalhadores formais desempregados ou de trabalhadores informais, os imigrantes e refugiados 
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teriam direito a receber o auxílio-emergencial, mas a Nota Técnica demonstra relativa dificuldade 
destes em receber os valores do auxílio: “A dificuldade de acesso ao auxílio emergencial foi apontada 
por 64,3% das organizações, atrás de trabalho (81%).” Com efeito, a Defensoria Pública da União 
tomou medidas para garantir o valor do auxílio emergencial, inclusive para migrantes e refugiadas 
que ainda não dispunham de processo de regularização no Brasil finalizado: “a Defensoria Pública 
da União de Porto Alegre ajuizou Ação Civil Pública, [...] contra a Caixa Econômica Federal e 
Banco Central, com objetivo assegurar o ‘acesso e o saque do auxílio-emergencial aos imigrantes, 
independentemente de sua regularidade migratória’.” O documento aborda a questão da 
moradia vinculada à situação laboral, ao registrar que a: “moradia associa-se assim aos fatores 
de risco vinculados a perda de renda (pela perda ou ausência de trabalho formal) que resultaria 
na dificuldade arcar com os custos de aluguel.” Trabalho: A dificuldade de acesso ao trabalho 
aparece como fator mais apontado pelas organizações pesquisadas em que “81% das organizações 
apontaram o trabalho como uma das maiores dificuldades da população migrante em tempos 
da pandemia.” Segundo o documento, “uma maior exposição social por tipo e inserção laboral 
foi apontada em 61,9% (26 instituições) como fatores prováveis de potencialização dos riscos da 
COVID-19 na população. Soma-se a esse caráter laboral as dificuldades relativas ao equipamento 
de proteção individual em tempos de COVID-19, representando 47,6% (20 instituições)” Ao final, 
a Nota Técnica encaminha recomendações para garantir moradia e renda aos imigrantes.

Conclusão: Assim, pode-se inferir que a pandemia do Coronavírus intensificou as dificuldades 
de inserção laboral de migrantes e refugiados. O estudo atingiu seu objetivo de analisar as condições 
de trabalho e renda de migrantes e refugiados, durante a pandemia de Covid-19, no Rio Grande 
do Sul, limitando-se aos dados da Nota Técnica. Assim aponta-se a possibilidade estudos futuros 
para aprofundar a temática.

Referências: NOSCHANG, Patricia Grazziotin. Reflexos do COVID-19 na População Migrante na cidade 
de Passo Fundo-RS:Atuação do Fórum de Mobilidade Humana. In: BAENINGER, Rosana; NANDY, 
Shailen; VEDOVATO, Luís Renato (Coords.). (Org.). Migrações internacionais e a pandemia de Covid-19. 
1ed.Campinas: NEPO/UNICAMP, 2020, v. 1, p. 487-497.

TEDESCO, J. C. Desejados e expulsos: trabalhadores imigrantes na/como pandemia: notas de uma leitura 
conjuntural. Passo Fundo: Acervus, 2020.

FÓRUM PERMANENTE DE MOBILIDADE HUMANA DO RIO GRANDE DO SUL (FPMH-RS). Nota 
técnica para subsidiar iniciativas e ações para o enfrentamento dos impactos da pandemia do covid-19 em 
migrantes e refugiados no RS. 2020.



Página 161

“O PRETO E A PSICOPATOLOGIA” NO DISCURSO DE 

FRANTZ FANON

Autor Principal: Alba Valéria Oliveira Ficagna

albafica@terra.com.br

Coautores: Patricia Grazziotin Noschang; Frederico Santos dos Santos; Micheli Piucco

Orientador: Patricia Grazziotin Noschang

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: O tema racismo, ao ser abordado na academia, costuma aparecer em textos 
ensaísticos, com argumentos objetivos. Contudo, deparar-se com uma obra que foge a qualificações 
correntes no meio acadêmico causa certo estranhamento, a saber, a inserção do pesquisador como a 
pessoa que fala no texto e a menção do vivido pelo autor e por personagens de obras literárias, por 
quebrar a lógica da “neutralidade” e da objetividade do fazer científico. Esse estranhamento toma 
conta do leitor que conhece Frantz Fanon, o qual escreve sobre o negro antilhano, em linguagem 
cuja discursividade é carregada de sentidos psicossociais e ideológicos, em que, “obedecendo a 
uma exigência dialética, deveríamos nos perguntar até que ponto as conclusões de Freud ou de 
Adler podem ser utilizadas em uma tentativa de explicação da visão de mundo do homem de cor.” 
(2008, p.127). O objetivo do texto foi realizar uma breve análise do discurso de Frantz Fanon em 
“Pele negra, máscaras brancas - O preto e a psicopatologia”.

Metodologia: A metodologia adotada neste texto é qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica, 
com base na Análise do Discurso. Assim, a “Análise do Discurso propõe o entendimento de um 
plano discursivo que articula linguagem e sociedade, entremeadas pelo contexto ideológico” 
(ROCHA; DEUSDARÁ, 2006, p. 308). Os resultados são fruto das discussões realizadas no Grupo de 
Pesquisa “Efetividade dos Direitos Humanos no Plano Internacional - Migrações e Refúgio-2021” 
- UPF. Dessa forma, o autor analisado, Frantz Fanon, nasceu na colônia francesa da Martinica, em 
1925, completou seus estudos em Psiquiatria e Filosofia na França e, conforme pesquisadores, tem 
influenciado o pensamento político e social em diversas áreas e vários países. Neste texto, fez-se 
uma análise do discurso de Fanon, expresso no livro “Pele negra, máscaras brancas”, capítulo 6, 
intitulado “O preto e a psicopatologia”. Neste capítulo, Fanon (2008) menciona que as escolas 
psicanalíticas tradicionais buscaram estudar as reações neuróticas nascidas em certos meios da 
civilização. O autor afirma que a estrutura familiar europeia se repete em sociedades fechadas - 
há uma projeção das características do meio familiar no meio social, qual seja, na sociedade, há 
reprodução das mesmas crenças e dos mesmos valores familiares. Intencionalmente, sem entrar na 
discussão do termo “normal” em si, Fanon (200, p. 129) advoga que “uma criança normal, crescida 
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em uma família normal, será um homem normal.” Já no caso do homem de cor, “uma criança 
negra, normal, tendo crescido no seio de uma família normal, ficará anormal ao menor contacto 
com o mundo branco.” [SIC] Um exemplo disso é o negro antilhano estudante que, ao chegar à 
Sorbone, se dá conta de sua negritude e assume uma atitude defensiva. Além de questionar os 
ideários de Freud e Adler, Fanon afirma que, mesmo com o conceito de “inconsciente coletivo”, 
de Jung, não se pode compreender os dramas vividos nos países colonizados, pois para Jung 
os instintos seriam herdados. Para Fanon, o “inconsciente coletivo” é produzido por meio dos 
hábitos, os quais são adquiridos, não herdados. Nesse sentido, o autor vai defender a ideia de que 
há um espírito africano recalcado, advindo das profundezas da coletividade, em que o problema 
seria a ascensão dos negros, em uma sociedade cujos valores dominantes são aqueles associados à 
cultura de branqueamento. Nessa seara, emerge do discurso de Fanon uma concepção ideológica 
da sociedade e da psique humana, na qual o problema do negro "não se limita ao dos negros que 
vivem entre os brancos, mas sim ao dos negros explorados, escravizados, humilhados por uma 
sociedade capitalista, colonialista, apenas acidentalmente branca. [...] o martinicano só pede uma 
coisa, que os imbecis e os exploradores lhe deixem a possibilidade de viver humanamente." (p. 
169-170) Assim, entende-se que o trecho da obra, aqui analisado, traz em si um lastro teórico para 
a compreensão dos preconceitos raciais.

Conclusão: Considera-se alcançado o objetivo de realizar uma breve análise do discurso de 
Frantz Fanon em “Pele negra, máscaras brancas - O preto e a psicopatologia”, pois abordaram-se 
as principais ideias do capítulo analisado, constituindo-se em um estudo preliminar. A pesquisa 
limitou-se a uma visão geral da parte da obra, sendo que esta limitação traz em si o potencial de 
aprofundamento em novos estudos.

Referências: FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução: Renato da Silveira. Salvador: 
EDUFBA, 2008.
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Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/250022173_Analise_de_Conteudo_e_Analise_
do_Discurso_Aproximacoes_e_afastamentos_na_reconstrucao_de_uma_trajetoria. Acesso em 10 jun. 2021.
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Introdução: O presente trabalho tem por objetivo analisar sobre a guarda compartilhada, 
prevista como regra no ordenamento civil brasileiro, em casos que envolvam violência doméstica. 
Justifica-se a importância da pesquisa tendo em vista que a violência doméstica contra a mulher se 
configura como um problema alarmante e complexo. Também, a grande divergência doutrinária 
e jurisprudencial a respeito do assunto, assinala a necessidade de averiguar o caso concreto para 
definir o modelo de guarda que deve ser adotado nos casos de violência doméstica. Objetiva-se 
estudar a guarda compartilhada, como regra, no Código Civil, bem como sua aplicação nos casos 
de violência doméstica pela perspectiva trazida pelo Projeto de Lei número 29/2020 que tramita 
no Congresso Nacional.

Metodologia: Os pais naturalmente exercem a guarda dos filhos, com o dever de zelo e cuidado. 
Contudo, quando há o rompimento da relação entre os genitores, faz-se necessário a definição da 
convivência dos menores com os pais. A Lei da Guarda Compartilhada foi criada com o objetivo de 
garantir a continuidade da vivência física e imediata do menor com ambos os genitores. Conforme 
disposto no artigo 1.583, inciso 2° do Código Civil, na guarda compartilhada a convivência com os 
filhos será dividida de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições 
fáticas e os interesses dos filhos, a fim de garantir o melhor interesse do menor (BRASIL, 2014). Com 
a adoção da guarda compartilhada como regra no Código Civil, a doutrina e a jurisprudência tem 
entendido que não há necessidade de consenso entre os genitores para aplicação da mesma. No 
entanto, alguns civilistas alertam que nem sempre esse modelo pode ser empregado, devendo ser 
incentivado, mas não imposto, averiguando-se o caso concreto para sua definição. De acordo com 
Gonçalves “trata-se, naturalmente, de modelo de guarda que não deve ser imposto como solução 
para todos os casos, sendo contraindicado para alguns. Sempre, no entanto, que houver interesses 
dos pais e for conveniente para os filhos, a guarda compartilhada deve ser incentivada” (2020, p. 
283). Nesse sentido, alguns tribunais têm adotado o modelo de guarda unilateral, entendendo 
que a guarda compartilhada torna-se arriscada, diante do contato frequente do menor com atritos 
entre os genitores. Dessa maneira, no julgamento do Agravo de Instrumento número 0000376-
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15.2019.8.21.7000, a Oitava Câmara Cível do TJ-RS entendeu por determinar a guarda unilateral 
à genitora, diante do histórico de violência doméstica comprovado nos autos. Além disso, há em 
tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei número 29/2020, que objetiva a alteração 
do parágrafo 2º do caput do artigo 1.584 do Código Civil e ainda acrescer o artigo 699-A ao Código 
de Processo Civil, “para estabelecer causa impeditiva da concessão da guarda compartilhada, 
bem como para impor ao juiz o dever de indagar previamente o Ministério Público e as partes 
sobre situações de violência doméstica ou familiar envolvendo os pais ou o filho” (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2020). Com isso, a guarda compartilhada deve ser incentivada e aplicada sempre 
em atenção ao direito fundamental à convivência familiar, ao melhor interesse da criança e à tutela 
das mulheres vulneráveis nessas relações. Mas quando, no caso concreto, ficar demostrado que 
isso não acontece, deve ser utilizado outro modelo de guarda que melhor se adapte a situação.

Conclusão: Portanto, necessário efetivar o melhor interesse do menor para a definição do modelo 
de guarda a ser utilizado. Além disso, apesar da guarda compartilhada ser regra no Código Civil, 
há uma grande divergência na aplicação da mesma nos casos com histórico de violência doméstica.

Referências: BRASIL. Lei n. 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Lei da Guarda Compartilhada. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13058.htm >. Acesso em: 04 ago. 
2021.
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Introdução: O Haemonchus contortus é o principal problema sanitário encontrado em ovinos. 
Esse parasita traz perdas econômicas para os produtores, diminuindo o potencial produtivo dos 
animais ou até mesmo levando ao óbito dos ovinos acometidos. Em sua fase parasitária, o H. 
contortus penetra na mucosa do abomaso onde já começa a realizar hematofagia (BALIC et al., 2000). 
Em resposta a infecção por H. contortus, o hospedeiro desencadeia vários mecanismos de defesa, 
como o recrutamento de macrófagos, eosinófilos e neutrófilos (KOTZE, 2003). Esses mecanismos 
de defesa atuam contra os parasitas, mas podem danificar várias células e tecidos do hospedeiro. 
O Oxido nítrico (ON) desempenha várias funções fisiológicas importantes, como o relaxamento do 
endotélio, a regulação da pressão sanguínea basal, a neurotransmissão e a citotoxidade mediada 
pelos macrófagos (VIERA, 2007). Objetivou-se com o trabalho a mensuração de níveis sanguíneos 
do ON em ovinos, com três níveis de infecção pelo H. contortus. 

Metodologia: Foram selecionados dezoito ovinos da raça Ilê de France do Centro de Pesquisa 
Agropecuária– Cepagro/UPF que foram separados em três grupos composto por 6 animais, 
conforme o nível de infecção parasitária baseada no OPG (ovos por grama de fezes) (UENO; 
GONÇALVES, 1998): Grupo1 - baixa infecção (0-400 OPG); Grupo 2 - média infecção (400-1000 
OPG); Grupo 3 - alta infecção (acima de 1000 OPG). Os animais foram identificados através de 
números e cores, e foram alojados em baias individuais com cama de maravalha, recebendo água 
a vontade e concentrado e silagem conforme o NRC desde alguns dias antes do início do trabalho 
(CEUA nº017/2020). Foram realizadas quatro coletas de sangue nas datas de 04/11/20; 25/11/20; 
16/12/20 e 06/01/21. O sangue dos animais foi coletado com anticoagulante, para mensuração 
dos níveis de ON e imediatamente armazenadas a ?20?C. A quantificação do ON foi realizada 
no Laboratório de Hematologia do Curso de Farmácia, da Universidade de Passo Fundo – UPF 
e a concentração foi avaliada colorimetricamente utilizando o Reagente de Griess (Bracht; Ishii-
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Iwamoto, 2003). O produto desta reação foi quantificado por espectrofotometria a 540 nm e os 
resultados foram expressos como ugmol.mg-1 de proteína. Pôde-se constatar que os níveis de ON 
aumentaram na terceira e na segunda coleta (Figura 1), independente da carga parasitária. Em 
resposta a este aumento, nas infecções parasitárias, geralmente, temos a presença de citocinas pré-
inflamatórias, que ativam componentes da imunidade inata, como as células NK e macrófagos. Uma 
vez ativadas essas células passam a produzir ON, o que pode contribuir no controle parasitário, ou 
seja, é uma tentativa do organismo combater a infecção frente ao agente agressor (VIEIRA, 2007). 

Conclusão: Aqui demonstramos que a produção de ON mediado pelos macrófagos, pode ser o 
mecanismo envolvido no combate à infecção por H. contortus em ovinos. 
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Introdução: A COVID-19 apresenta-se como uma doença de fácil disseminação e contaminação, 
caracterizada pelo possível acometimento respiratório grave, levando a óbito milhões de pessoas 
desde a declaração do estado de pandemia, em março de 2020 (KORDYUKOVA; SHANKO, 
2021). Rapidamente tornou-se emergência na saúde pública, com relevante número de pacientes 
infectados necessitando de internação hospitalar, oxigenoterapia, suporte ventilatório não invasivo 
e invasivo (CRIMI, et al, 2020). O aumento do número de casos no Brasil, tornou-se um desafio 
aos profissionais de saúde. O fisioterapeuta, estando diretamente envolvido no tratamento destes 
casos, tem importante papel na unidade de emergência, considerada porta de entrada do paciente 
crítico na rede hospitalar. Diante deste cenário, o trabalho tem como objetivo relatar a atuação do 
fisioterapeuta residente no atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19, admitidos na 
unidade de emergência de um hospital no norte do Rio Grande do Sul.

Metodologia: Estudo qualitativo com caráter descritivo, tipo relato de experiência, elaborado a 
partir da vivência de duas fisioterapeutas inseridas em um programa de residência multiprofissional 
em Urgência, Emergência e Intensivismo. A experiência relatada compreendeu o período de 
março a julho de 2021, incluindo pacientes acometidos pela COVID-19, admitidos na unidade de 
emergência. A residência multiprofissional busca oportunizar aos profissionais articulação entre 
teoria e prática (LUCENA; SENA, 2020), cuja finalidade compreende a formação profissional através 
de treinamento em serviço enquanto orientação para a promoção de saúde. Na experiência prática 
vivenciada, a atuação do fisioterapeuta na unidade de emergência, inclui a avaliação, tratamento 
específico da área profissional e acompanhamento multiprofissional. Neste contexto de pandemia, 
o fisioterapeuta, estando diretamente envolvido no atendimento destes pacientes, a assistência 
realizada é compreendida desde o manejo ventilatório não invasivo e invasivo, até o início da 
mobilização precoce, considerando os possíveis agravos pulmonares e cardiovasculares adquiridos 
na hospitalização. Na unidade de emergência, o cuidado realizado pelo fisioterapeuta tem como 
objetivo, além do suporte rápido e eficiente das disfunções cardiorrespiratórias, principalmente 
nas primeiras horas de admissão, também busca prevenir o agravamento da condição funcional 
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através do gerenciamento de posicionamentos biomecânicos e do exercício físico, quando indicado. 
A realização de uma avaliação individualizada e abrangente, considerando a história clínica, a 
capacidade funcional, as atividades laborais, culturais e sociais prévias à internação hospitalar, 
mostrou-se fundamental na elaboração de um cuidado voltado as reais necessidades do paciente. 
Durante as situações emergenciais, como nos casos de parada cardiorrespiratória, a atuação 
abrange tanto a identificação de ritmos e ausência de pulso, ajuste do suporte ventilatório. Na 
intubação orotraqueal, o fisioterapeuta tem a função de preparar e ajustar o suporte ventilatório 
invasivo, realizando avaliação continuada a partir do exame subjetivo, clínico, exames de imagem 
e laboratoriais (ALMEIDA, et al, 2017). Devido a superlotação da unidade de terapia intensiva 
destinada ao cuidado de casos críticos, a unidade de emergência necessitou alocar um número 
significativo de pacientes com acomentimento grave. Estes pacientes apresentavam quadro 
ventilatório de difícil manejo, exigindo dos profissionais, incluindo o fisioterapeuta, a busca de 
saberes e práticas de complexidade de cuidado intensivo, concomitantemente. Essa vivência, 
mesmo revelando sentimentos de angústia, incertezas e exaustão, tanto diante da compreensão 
dos saberes técnicos, científicos e humanos, quanto da experiência de atuar com pacientes expostos 
a uma doença com mecanismos de acometimento ainda desconhecidos e complexos, evidencia-se 
a importância de um cuidado ampliado, humanizado e singular.

Conclusão: Este período de vivência demonstrou a necessidade de um atendimento humanizado 
e integral, desde sua admissão na unidade de emergência até sua transição para a unidade de 
cuidado intensivo. O fisioterapeuta, além do manejo ventilatório do paciente acometido pela 
COVID-19, necessita intervir de forma rápida e eficaz, direcionando o olhar para a singularidade 
e integralidade da assistência. 

Referências: CRIMI, C. et al. Noninvasive respiratory rupport in acute hypoxemic respiratory failure 
associated with COVID-19 and other viral infections. Minerva Anestesiologica, v. 11, n. 86, p. 1190-1204, 
nov., 2020. 

KORDYUKOVA, L.V.; SHANKO, A.V. COVID-19: myths and reality. Biochemistry (Mosc), v. 7, n. 86, p. 
800-817, 8 jul. 2021. 

LUCENA, J.F.; SENA, J.G.B. Residência integrada multiprofissional em saúde e a pandemia COVID19: um 
relato de experiência. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 12, n. 9, p. e4964, 4 set. 2020. 
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Introdução: O sucesso do tratamento endodôntico em dentes decíduos depende de vários fatores 
que devem ser levados em consideração no momento da indicação do tratamento. (ANTONIAZZI 
et al., 2015) A etapa condizente com a obturação dos dentes decíduos é considerada crucial 
para o sucesso do tratamento endodôdontico. (JUNG-WEI, C., 2012). Para que um material 
obturador seja efetivo são considerados alguns pré requisitos, que falham nas pastas atualmente 
comercializadas, por isso justifica-se a formulação de um novo material promova de forma segura 
e eficaz a obturação de dentes decíduos, reduzindo e até mesmo eliminando a infecção bacteriana 
decorrente dos processos inflamatórios irreversíveis da polpa. O estudo teve por objetivo avaliar 
a ação antimicrobiana de uma nova pasta obturadora para dentes decíduos, composta por 
hidróxido de cálcio, clorexidina, sulfato de bário, sulfato de neomicina, imidazolinidil uréia e 
hidroxipropimetilcelulose e ácido clorídrico por meio do teste de halo inibitório.

Metodologia: Quinze placas de Petri de 90 mm foram usadas para semeadura, sendo destinada 
3 placas para cada grupo, capaz de comportar 4 poços em cada placa, totalizando 12 poços por 
grupo. O meio de cultura das placas foi Agar Mueller Hinton. Cada pasta testada foi pesada em 
balança analítica na proporção de 0,10 g de pasta e foi utilizado o método de microdiluição em 
caldo, com 9,9 mL de BHI, permanecendo em um tubo de Eppendorf estéril até o uso. Foram 
realizados 4 orifícios de 7 mm de diâmetro em cada placa contendo o meio de cultura com o 
auxílio de um molde metálico cilíndrico e estéril. Cada um dos 12 poços foi preenchido com 60 
µL de cada substância a ser testada com uma pipeta automática de volume variável ajustada em 
60 µL com ponteiras estéreis, como segue: G1 – vaselina (controle negativo); G2- Pasta Guedes-
Pinto (Farmácia Buenos Ayres, São Paulo, Brasil); G3 – Pasta Óxido de Zinco e Eugenol; G4 – 
Pasta Calen® (SSWhite, São Paulo, Brasil); G5 – Pasta Experimental (composta por composta 
por hidróxido de cálcio, clorexidina, sulfato de bário, sulfato de neomicina, imidazolina uréia, 
hidroxipropimetilcelulose e ácido clorídrico). As placas permaneceram incubadas em sentido 
horizontal para não mover as substâncias dos poços. Após 24h, as placas foram removidas da 
incubadora e os halos de inibição das substâncias foram medidos, com o auxílio de uma régua 
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milimetrada. A análise estatística utilizada foi ANOVA seguida pelo teste complementar de Tukey, 
para estabelecer a média das medidas de halo inibitório de cada grupo, a 5% nível de significância. 
Para análise de resultados foi usado o software Stat Analista Plus Soft Inc. versão 6.0 (Vancouver, 
BC, Canadá). Nos resultados do presente estudo, a maior média de halo inibitório foi observada no 
grupo da Pasta Experimental, sendo estatisticamente superior a todos os demais grupos testados 
(p<0,05). Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos controle, Pasta Óxido 
Zinco Eugenol e Pasta Calen (p>0,05), sendo estatisticamente inferiores ao grupo Pasta Guedes-
Pinto (p<0,05). O objetivo do tratamento endodôntico é a remoção da dor de origem pulpar e 
periapical e a prevenção e tratamento das doenças pulpares e periapicais. Para isso, os princípios 
do controle de infecção são de grande importância. (Herrera, 2018) O material obturador deve 
ser reabsorvível, radiopaco, bactericida, não contrair, promover adequado preenchimento e 
aderência às paredes dos canais radiculares, ser facilmente removido quando necessário; quando 
extravasado não provocar danos aos tecidos periapicais e ao desenvolvimento do germe do dente 
permanente, e ainda não causar alteração da coloração das estruturas dentárias, especialmente em 
dentes anteriores. (KUBOTA, 2008; MESBAHI, 2004; PINTO et al., 2011). 

Conclusão: Diante das limitações do presente estudo, foi possível concluir que a pasta 
experimental, composta por hidróxido de cálcio, clorexidina, sulfato de bário, sulfato de neomicina, 
imidazolina uréia, hidroxipropimetilcelulose e ácido clorídrico, apresenta ação antimicrobiana 
significativa. 

Referências: ANTONIAZZI, B. F.; PIRES, C. W.; BRESOLIN, C. R.; WEISS, R. N.; PRAETZEL, J. R. 
Antimicrobial activity of different filling pastes for deciduous tooth treatment. Braz Oral Res. v. 29, p. 1-6, 
2015.

JUNG-WEI, CHEN & MONSERRAT, JORDEN. Materials for primary tooth pulp treatment: the present 
and the future. Endodontic Topics. v.23, p. 41-49, 2012.

GOMES, B., HERRERA, D. Etiologic role of root canal infection in apical periodontitis and its relationship 
with clinical symptomatology. Endodontic Therapy. Braz. Oral. Res. V. 32, n. 1, p. 82-110, 2018

KUBOTA, K.; GOLDEN, B.E.; PENUGONDA, B. Root canal filling materials for primary teeth: a review of 
the literature. ASDC J Dent Child, v.59, n.3, p.225-7, May-Jun.,1992. 



Página 171

APLICAÇÕES MÓVEIS E O POTENCIAL IMPACTO NOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE

Autor Principal: Alexandre de Araujo de Domenico

alexandre.araujo.017@gmail.com

Coautores: Alexandre de Araujo de Domenico; Helenice de Moura Scortegagna; Adriano Pasqualotti

Orientador: Helenice de Moura Scortegagna

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Pós-Graduação

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A tecnologia avançou a passos largos nas últimas décadas, e continua por este 
caminho. Os smartphones foram uma revolução, já que em único aparelho se concentram diversas 
funcionalidades, que antes eram individualizadas. Uma de suas principais funções é a execução 
de APPs (EHRLER et al., 2019). O conceito de Saúde Digital vem mudando nos últimos anos, 
ganhando cada vez mais relevância no âmbito das políticas públicas. O uso de APPs nos serviços 
de saúde ainda é pouco explorado e apresenta diversas possibilidades se implementadas de forma 
adequada (BRASIL, 2020). Em relação aos idoso, existe uma defasagem de uso de Smartphones 
por este público, isto se deve a fatores sociais e econômicos, porém estão se conectando cada vez 
mais, e isso pode servir como estratégia de trabalho aos profissionais de saúde, quando amparados 
por uma política pública concisa e afirmativa. Neste sentido, o objetivo do estudo é identificar na 
literatura artigos que apresentem o uso de APPs nos serviços de saúde.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de 
dados LILACS, BDENF, MEDLINE, utilizando-se dos descritores Enfermagem, Saúde digital, e 
Smartphone. A busca resultou em 39 artigos, que selecionados por título e resumo resultaram em 
20 artigos. Destes, após a leitura na íntegra, foram incluidos15 artigos nesta revisão, considerando 
aqueles que contemplavam o objetivo proposto, publicados na íntegra, sem limite temporal. Como 
resultados foi possível identificar que, o uso profissional de dispositivos móveis, aliados aos APPS 
podem ser grandes aliados dos profissionais de saúde na prestação de cuidados e atendimento aos 
usuários. A telemedicina surge como uma possibilidade para pacientes que possuem dificuldade de 
locomoção ou de acesso aos serviços de saúde, fazendo o destaque para o fato de que o atendimento 
virtual não substitui o contato pessoal entre profissional e paciente (EHRLER et al., 2019). Quanto 
aos APPs, podem possuir funcionalidades para os usuários quanto o autogerenciamento e o 
automonitoramento de suas condições de saúde, de modo que ainda geram dados passíveis de 
serem avaliados posteriormente pelos profissionais de saúde responsáveis por seu atendimento 
e acompanhamento (LV et al., 2017). Para a implementação de uma política pública efetiva em 
termos de saúde digital, existem questões a serem debatidas na sociedade, principalmente no que 
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concerne a privacidade e segurança de dados do usuário. Para isto se faz necessário o engajamento 
de diversos setores da sociedade, em um trabalho interdisciplinar que pode ocasionar bons 
resultados. Implementar uma política desta magnitude em um país das dimensões brasileiras 
é de extrema dificuldade, porém já possuímos exemplos de sucesso, como o sistema eleitoral e 
bancário (MANOCHA et al., 2020; BRASIL, 2020). A tecnologia móvel pode servir aos usuários de 
várias formas, à pacientes impossibilitados de se locomover, com pouco acesso a serviços ou em 
necessidade de isolamento, os APPs de orientação e de assistência profissional servem como um 
guia para o cuidado. Porém, estes aplicativos necessitam de uma validação de órgão ou instituição, 
de modo a serem mais seguros e confiáveis (MORITA et al., 2019).

Conclusão: Os avanços tecnológicos podem favorecer os cuidados de saúde, especialmente se 
contarem com políticas eficientes que afirmem sua importância e potencial de impacto. Bem como 
o apoio de usuários e profissionais da saúde também é fator crucial.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028. Brasília: 
MS, 2020. 128 p.

LV, N. et al. Personalized Hypertension Management Using Patient-Generated Health Data Integrated 
With Electronic Health Records: six-month pre-post study. Journal Of Medical Internet Research, Online, 
v. 19, n. 9, p. 311-345, 19 set. 2017.

MANOCHA, S. et al. Smartphone Technology: impact on interprofessional working relations between 
doctors and nurses. Healthcare Quarterly, Toronto, v. 23, n., p. 34-42, 15 maio 2020.

MORITA, P. P. et al. A Patient-Centered Mobile Health System That Supports Asthma Self-Management 
(breathe): design, development, and utilization. Jmir Mhealth And Uhealth, Michigan, v. 7, n. 1, p. 56-64, 
28 jan. 2019.
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Introdução: Na última década, pudemos observar um aumento no número de migrantes e 
refugiados que chegaram à nossa região. Tendo isso em vista, o Projeto de Extensão Balcão do 
Migrante e Refugiado - Balcão Migra tem como objetivo prestar um serviço de apoio e assistência 
jurídica gratuita a essa população. O projeto é formado por duas professoras orientadoras e por 
alunos de diferentes níveis do curso de Direito da UPF e oferece a experiência de ajudar e informar 
pessoas de diferentes nacionalidades a respeito de seus direitos e deveres.

Metodologia: O Projeto de Extensão Balcão Migra iniciou suas atividades no ano de 2020. Desde 
então, já atendeu a mais de 250 migrantes ou refugiados residentes em Passo Fundo e região. 
Devido à pandemia, os atendimentos ao público vêm ocorrendo à distância. Além disso, também 
à distância ocorre a discussão de casos entre as professoras e os alunos integrantes do projeto. 
Uma das principais demandas dos atendimentos do Balcão Migra é o agendamento de horários 
para atendimento no posto de imigração da Polícia Federal. Graças a uma parceria firmada entre 
o projeto e o órgão federal, já conseguimos realizar o agendamento de mais de 100 casos na Polícia 
Federal, sendo a maioria destes de renovação de documentos, pedido de residência e solicitações de 
refúgio. Nos últimos anos, foi possível perceber um aumento na região do número de solicitações 
de refúgio advindos dos venezuelanos. Isso ocorre devido à decisão de 2019 do Comitê Nacional 
para os Refugiados - CONARE - órgão que julga todos os pedidos de refúgio no Brasil- onde foi 
reconhecido que há “generalizada violação aos direitos humanos” na Venezuela, o que facilitou 
a aprovação do pedido de refúgio de venezuelanos no Brasil, de acordo com o art. 1º, III, da Lei 
9.474 de 22 de julho de 1997, o Estatuto dos Refugiados (BRASIL, 1997). Alinhado com os valores 
da Universidade, o projeto traz um enorme retorno à sociedade, auxiliando na regularização de 
imigrantes e refugiados na região norte do estado.

Conclusão: Como aluno extensionista, posso afirmar que o projeto Balcão Migra tem um 
empolgante futuro e será, através de suas parcerias, mais do que já é, muito importante para a 
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comunidade de migrantes e refugiados que cresce cada vez mais em nossa região, além é claro, de 
oportunizar uma grande experiência aos alunos extensionistas.

Referências: BRASIL. Lei no. 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do 
Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 04 agos. 2021.

MIGRATION DATA PORTAL. Venezuela. Disponível em: <https://migrationdataportal.org/
data?cm49=862&focus=profile&i=stock_abs_&t=20>. Acesso em: 01 agos. 2021.
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Introdução: O projeto de extensão Atenção à saúde bucal do idoso existente há 12 anos na ILPI 
São José e João XXIII (Fundação Beneficiente Lucas Araújo), consiste em visitas semanais por 
acadêmicos e docentes da FO-UPF na Instituição, realizando atividades preventivas e de atenção à 
saúde bucal desses idosos. Essas práticas são fundamentais para que o indivíduo possua melhorias 
na qualidade de vida, com conforto, função e estética bucal, demostrando que a saúde inicia pela 
boca.1 No ano de 2020, com o cenário mundial imposto pela pandemia da covid-19 e medidas 
de enfrentamento, as atividades extensionistas presenciais foram interrompidas e foi necessário 
elaborar novas formas de acompanhar a população assistida. O objetivo deste trabalho é relatar 
que, mesmo diante da Pandemia, as atividades do projeto prosseguiram de forma diferente. Neste 
período foram produzidos vídeos e cartilhas educativas para os cuidadores da ILPI com o objetivo 
de auxiliar os idosos na manutenção da higiene bucal.

Metodologia: Paralelamente às transformações no perfil demográfico, o Brasil vem sofrendo 
profundas mudanças sociais como a urbanização e alterações na estrutura familiar. Esses fatores 
podem contribuir para um aumento da demanda por instituições de longa permanência (ILPIs), 
que deverão ser parte integrante e indispensável dos programas de atenção à população idosa.1 O 
envelhecimento populacional vem sendo motivo de grande preocupação pelas implicações que ele 
pode ter no atendimento às necessidades básicas do idoso. Tal situação atinge políticas públicas 
de ação específica sobre esses indivíduos, visando “promoção do seu bem-estar físico, social, 
econômico e psicológico.2” “Entre os cuidados de saúde de responsabilidade das Instituições, 
estão incluídos os cuidados odontológicos. Entretanto, a negligência com os cuidados bucais em 
instituições tem sido documentada, e diferentes explicações, como falta de tempo, conhecimento, 
interesse e dificuldade em lidar com idosos com comprometimento funcional e cognitivo são 
dadas pelos responsáveis por esta atenção. Esta situação pode contribuir para deterioração da 
saúde bucal dos idosos, potencializando os problemas existentes”3. 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 idosos e cuidadores. A fim de não deixá-los desamparados numa época difícil e desafiadora 
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para toda a sociedade, foi desenvolvido um vídeo educativo sobre Biossegurança em tempos de 
Pandemia e uma cartilha educativa de Orientação de Higiene Bucal para que os cuidadores da 
ILPI pudessem atendê-los nesse momento difícil. Os cuidados diários de higiene bucal devem ser 
sistematizados e adotados como parte da rotina dos cuidados com o idoso e adequados conforme 
a sua condição funcional e cognitiva. Assim, o grupo que realiza esse projeto seguirá fazendo 
o melhor trabalho possível para devolver não só a saúde bucal desses idosos, mas também sua 
autoestima, bem-estar e alegria, realizando próteses novas, restaurações e fazendo o possível para 
melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, realizamos uma modificação estrutural 
do Projeto intitulado: “Atenção bucal ao paciente idoso” para “Atenção Integral ao Paciente Idoso”. 
De acordo com as políticas públicas do Idoso (Estatuto do Idoso, 2004)3 e juntamente com as 
novas diretrizes da Divisão de Extensão em relação à integralização dos Projetos da área da saúde 
em temáticas e territórios, houve um desejo da equipe de ampliar esse projeto, com o objetivo 
de ocorrer uma maior interação entre os discentes e docentes da Graduação em Odontologia, 
bem como da pós-graduação (PPGodonto) e contando atualmente com a parceria de docentes e 
discentes do PPgenvelhecimento Humano.

Conclusão: Conclui-se que mesmo em tempos de Pandemia, podemos produzir material 
educativo para a população assistida e também fomentar a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa 
e Extensão por processos formativos através da problematização que nasce das experiências das 
comunidades e investigação do conhecimento, através da relação com Programas e Projetos 
articulados aos territórios.

Referências: 1- Leão RF, Junior JRF, Casado JBS, Monteiro, GQM. Conhecimento sobre o uso, conservação 
e higienização das próteses totais superiores em população desassistida socioeconomicamente por um 
Projeto de Extensão Universitária. Salusvitta, 36:409-425, 2017.

2-PNSB (BR), Ministério da Saúde, 2004. Estatuto do Idoso: lei 10.741 de 1 de outubro de 2003. Capítulo IV. 
Do Direito à Saúde, Artigo 15
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Introdução: O cenário de pandemia criou grandes desafios nas metodologias dos projetos de 
extensão, as quais acabamos nos adaptando e criando formas para que as atividades continuassem 
virtualmente. Nesta fase de mudanças novos integrantes começaram a fazer parte dos projetos, 
entre eles o qual irei me referir neste artigo será o Projeto de extensão Viva!Emau, o qual sou 
voluntária. Em meio as questões criadas para as novas adaptações nas atividades, surgiu o fato de 
como poderíamos resgatar a história do projeto e introduzir os novos integrantes de uma forma 
que os mesmos conhecessem a história, e assim entendessem o projeto e seus objetivos, mesmo 
com os desafios do cenário atual.

Metodologia: Com isso, dentre as diversas ideias de atividades criadas pelo grupo, uma delas 
a qual farei foco neste estudo descritivo, do tipo relato de experiência, foi a criação dentro do 
projeto de extensão VivaEmau de “Conversas Abertas”, com objetivo de trazer como convidados 
ex participantes do projeto para vir conversar sobre suas experiências dentro da extensão com os 
novos integrantes e ao público geral que quiser participar. Estas conversas estão proporcionando o 
resgate da história do projeto, pois cada ex participante contribui com suas experiências, relatando 
parte desta história, além disso permitindo a interação entre membros de diferentes gerações do 
projeto. Esta atividade se deu início no primeiro semestre de 2021, adaptadas à nova realidade aqui 
mencionada, iniciaram no mês de junho e sequentemente estão acontecendo mensalmente, até o 
momento sem data previa de finalização. As conversas acontecem via meet e a divulgação para 
o acesso de todos é feito por acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo, os quais bolsistas 
do projeto e voluntários como eu, através da utilização das redes sociais, como Instagram, que 
ajudam nosso projeto a desempenhar suas atividades de forma remota e obter um alcance maior de 
pessoas beneficiadas com as publicações, e tendo sempre o auxílio dos professores responsáveis. O 
perídio das conversas que irei abordar será as já realizadas, no mês de junho, julho e agosto.
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Conclusão: Apesar dos desafios iniciais de planejamento do cronograma, conseguimos 
reestruturar bem o projeto ao novo formato e nos surpreendemos com a capacidade de influenciar 
positivamente os participantes, mesmo que remotamente. Com isto posso afirmar que está sendo 
algo muito gratificante, o qual a cada encontro irá render cada vez mais integração, resgate e 
experiências a serem contadas.

Referências: ROSSETTO, Thais, BRANDÃO, Tayleran, BOTH, Evelise, e GRANDO, Marina. Em 
depoimentos sobre Experiência na Extensão e Vida Profissional. Conversas Abertas, [s. l.], 4 jun. 2021. 
Disponível em: https://drive.google.com/drive/my-drive. Acesso em: 2 jul. 2021.



Página 179

PROJETO INTRACURSO PP 2021/1

Autor Principal: Aline Cristina Martins da Veiga

heroinamv@gmail.com

Coautores: Aline Cristina Martins da Veiga

Orientador: Juliane Borges

Área: Letras, Linguística e Artes 

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: No Projeto Intracurso, proposto pelas seguintes disciplinas: Fotografia Publicitária 
I, Processos Criativos em Publicidade e Propaganda e Fundamentos e Evolução da Propaganda, 
foi solicitado que os grupos escolhessem um anúncio publicitário antigo, fazendo a análise crítica 
dos aspectos éticos e técnicos do mesmo. Nesse sentido, evidencia-se que ocorre a sexualização 
infantil por meio do apelo à inocência destes indivíduos, isso se sucede através do slogan: “Porque 
a inocência é mais sexy do que você imagina”. Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo 
recriar tal publicidade seguindo a mentalidade atual da sociedade, bem como de deixar o conteúdo 
acessível, a fim de que mais seres humanos possam ser atingidos por essa mensagem. Assim, 
justifica-se pelo intuito de contribuir com a melhoria da criação de anúncios publicitários por 
parte das agências, de maneira que esses não desrespeitem a Constituição Federal nem os Direitos 
Humanos, sendo também acessíveis a todas as pessoas. 

Metodologia: Para o desenvolvimento do presente projeto, a comunicação foi realizada 
via Google Meet e Whatsapp, com a finalidade de discutir as ideias. Dessa maneira, o método 
utilizado para compartilhar sugestões, pensamentos e opiniões foi o Brainstorm através do uso do 
Google Jamboard para fazer as anotações necessárias. Além disso, como havia dificuldade entre os 
integrantes do grupo no ajuste dos horários devido ao trabalho, cursos, aulas, entre outros, como 
também de organizar encontros na universidade, foi decidido que cada um desenvolveria as tarefas 
separadamente, mas sempre comunicando-se com os demais. Para isso, a Júlia Barp fotografaria e 
coletaria os dados da parte mais técnica do trabalho, a Aline cuidaria da parte da acessibilidade, a 
Gabriela da produção das peças gráficas, a parte textual ficaria sob a responsabilidade da Camilla 
e do João Vitor, enquanto que a apresentação dos slides ficaria a cargo de todos os integrantes do 
grupo. Enquanto isso, os professores orientaram os grupos a usarem a criatividade na construção da 
publicidade como um todo. Ademais, houveram diversas aulas ministradas sobre Acessibilidade, 
Construção visual de uma campanha, Responsabilidade Social, dentre outros, com o propósito de 
embasar os alunos durante esse processo. Nesse sentido, foi criada uma peça para as redes sociais, 
a capa de uma revista e um anúncio para a mesma. A ideia era demonstrar o poder das mulheres 
que pode ser percebido através do conhecimento, por exemplo, e não por meio da inocência como 



Página 180

a publicidade antiga retratou. Para tanto, nas fotografias a modelo estava vestindo uma roupa 
vermelha, mas também posando de maneira confiante e com um olhar marcante. 

Conclusão: Portanto, nesse projeto pretendeu-se desenvolver a sensibilidade na criação de 
campanhas publicitárias. Assim, expõe-se certa inadequação de anúncios publicitários veiculados 
nas mídias públicas. Logo, evidencia-se a necessidade de buscar alternativas para contorná-la, tais 
como promover a acessibilidade dos materiais divulgados e construir uma campanha coerente 
sem desrespeitar nenhum ser humano.

Referências: BORGES, Juliane. Fundação Universidade de Passo Fundo. Responsabilidade Social e 
Propaganda. Passo Fundo, 2021.

BORGES, Juliane. Fundação Universidade de Passo Fundo. Elaborando o visual de uma campanha: 
imagem, ilustração, texto. Passo Fundo, 2021.

DANA. As soft and gentle as a kiss. Disponível em: <https://danaclassics.com/pages/loves-baby-soft> 
Acesso em: 24 de jun. de 2021.

PROPAGANDAS HISTÓRICAS.COM.BR. Love’s Baby Soft (Inocência Sexy) - 1974. Disponível em: 
<https://www.propagandashistoricas.com.br/2014/01/loves-baby-soft-inocencia-sexy-1974.html> 
Acesso em: 24 de jun. de 2021.

SCHAEFFER, Olmiro Cristiano Lara. Fundação Universidade de Passo Fundo. Imagem acessível. Passo 
Fundo, 2021. 
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Introdução: Drogas, sempre esteve presente no contexto escolar, devendo ser discutido pela, 
direção, coordenação, conselho tutelar, pais e Ministério Público. Em 1990 foi instituído o ECA 
pela Lei 8069, sendo inspirado na Declaração Universal dos Direitos da Criança 1959 e na CF/88, 
reconhecendo-os como sujeitos de direito. A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
configura-se em um marco na história, passando a criança do anonimato para a condição de 
cidadão com direitos reconhecidos, regulamentando o que prevê a CF/88. Assim, o ECA constitui-
se em normas que objetivam a proteção integral da Criança e do Adolescente. O resumo mostra 
a importância do (OE), como ele poderá usar o (ECA) como ferramenta, garantindo as políticas 
públicas pois as crianças vivem em situações de vulnerabilidade social, o (ECA) não se apresenta 
como uma ameaça à autoridade do sistema educacional, e sim como contentor das negligências 
contra as crianças. 

Metodologia: A doutrina da proteção integral é a essência da Lei 8069/90, sendo que a partir 
dessa premissa emerge uma rede de proteção e um sistema de garantia de direitos em torno da 
criança e do adolescente. Vale lembrar também que a estrutura do (ECA) é complexa, trazendo 
à tona direitos fundamentais e formas de garantia dos mesmos, medidas preventivas, políticas 
de atendimento, medidas protetivas, medidas em relação a atos infracionais, tanto aos menores 
quanto aos pais ou responsáveis e destaca, ainda, seus órgãos normativos e fiscalizadores: CMDCA, 
Conselho Tutelar, Ministério Público e o Judiciário. Com esse resgate acerca do (ECA), importante 
frisar que se a Lei fosse colocada em prática, talvez muitos problemas que assolam o contexto 
escolar poderiam ser minimizadas. Muitos direitos fundamentais previstos às crianças no (ECA) 
poderiam ser acessados, garantidos, ofertados aos infantes através da escola, como o, direito ao 
lazer, a cultura, ao esporte, porém essa se detém a transmissão de conteúdos, assim como falta de 
preparo e conhecimento dos profissionais da educação. Pergunta-se, uma criança que frequenta a 
escola durante quatro horas e aprender “coisas boas” e ficar as outras vinte horas na marginalidade? 
O que será mais significativo para ela? Exatamente nesse contexto é que entra o (OE). Entende-
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se que esse, pode mobilizar a comunidade escolar, a desenvolver oficinas em turnos contrários 
para que seus alunos não fiquem nas ruas; a organizar reuniões, promover palestras para orientar 
os pais, as famílias e até mesmo investigar as relações familiares que, na maioria das vezes, são 
desestruturadas e já contaminadas por vícios, ou seja, desenvolver um trabalho preventivo, já que 
seu trabalho parte da observação permanente, bem como da escuta e do diálogo constante. Além 
disso, o orientador educacional pode articular as diferentes redes que vêm proteger as crianças 
e os adolescentes: assistência social, saúde, os próprios conselhos, facilitando o acesso a todos 
os direitos que lhes são garantidos constitucionalmente, e a total responsabilidade de denunciar 
casos de abusos e maus tratos aos infantes. 

Conclusão: Frente ao exposto entende-se necessário combater as causas. A marginalidade que 
assola a sociedade é a consequência de questões sociais graves. Combater nas possibilidades da 
escola essas questões são importantes. Nesse sentido, se faz necessária a atuação do (OE) com base 
na Lei 8069/90, já o compromisso é com formação permanente com respeito a sentimentos, valores 
e direitos dos educandos. 

Referências: ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia. Drogas na Escola. UNESCO, 2005. 
Edição publicada pelo Escritório da UNESCO no Brasil. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001393/139387por.pdf. Acesso em: 09 jul. 2021. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Câmara dos 
Deputados, Coordenação de Publicações, 1997.  
 
BRASIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei 8.069/90 
 
BRASIL. Drogas: Cartilha para Educadores. Brasília: Presidência da República, Secretária Nacional de 
Políticas sobre Drogas, 2010. Disponível em:  
DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e 
técnicas. São Paulo, Prentice Hall, 2004. 
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Introdução: Neste trabalho apresentaremos duas exposições museológicas organizadas pela 
instituição Museu Municipal Albino Busato entre 2019 e 2020, que tinham como pressuposto 
aproximar o Museu da comunidade e também divulgar o trabalho realizado no espaço cultural. 
O Museu foi inaugurado em 2018, assim uma maneira encontrada para instigar a população 
a conhecer o espaço foi através de exposições que transcendessem o próprio local cultural e 
levassem a diferentes públicos um pouco da história local e regional, contada através dos acervos. 
As exposições: "Casca, 65 anos" e "Casca, imagens de nosso passado", foram vinculadas pela mídia, 
jornais e rádios locais, além das redes sociais, que ajudaram a levar o nome da instituição a ser 
mais reconhecida pelo público.

Metodologia: Uma exposição se realiza no encontro entre sujeito (visitante) e objeto (conjunto 
expositivo), ou, numa concepção mais abrangente e atual, entre a sociedade e seu patrimônio. 
Embora seja bem possível criar exposições que não utilizam objetos materiais – apenas sons, imagens, 
luzes – haverá, no entanto, sempre um sujeito para quem essa exposição foi criada e que sem o qual 
ela não terá razão de existir. Uma exposição se baseia na escolha e na apresentação de objetos que 
possam sustentar uma narrativa sobre um assunto determinado. As seleções e definições apontam 
as ideias e imagens desejadas e estabelecem, pelos sentidos, diálogos com o público (IBRAM, 2017). 
Assim, procuramos realizar trabalhos que pudessem contribuir com a sociedade local, fazendo 
interlocuções entre o passado e o presente. Metodologicamente utilizamos alguns passos sugeridos 
pelo IBRAM (2017), para a realização de exposições museais. Primeiramente, fizemos a definição 
do que fazer, como fazer e onde fazer, como também a pesquisa que sustentaria as narrativas das 
exposições. Pensamos os conceitos e as temáticas que seriam abordadas pelas exposições, bem 
como as ações educativas que essas empreenderiam. A escolha e encaminhamento do acervo para 
a montagem das exposições, bem como dos recursos expográficos. Também fizemos a divulgação 
dos eventos e o acompanhamento dos visitantes no período das exposições. Por fim, uma avaliação 
dos resultados e novas perspectivas para as próximas, Uma exposição conta uma história, uma 
história narrada através de uma série de elementos. Esses elementos são escolhidos por aqueles que 
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produzem a exposição, assim evidentemente, implica em seleção, recorte, presenças e ausências 
(IBRAM, 2017). A exposição museológica deve ser pensada como um instrumento para a produção 
e difusão de conhecimentos. Caso contrário, será, quando muito, instrumento de divulgação/
informação e com este sentido, deve apresentar-se como espaço para a problematização. Assim, 
a exposição não deve ser entendida como o fim do museu, mas como um veículo de difusão do 
conhecimento, uma ferramenta para se estabeleça uma interação permanente com o público, ou 
melhor, com os públicos do museu. Por isso, as exposições precisam ser planejadas de modo 
consciente para que possam cumprir seu papel preservacionista do patrimônio e difusor de ações 
culturais e educativas, sendo um espaço a ser utilizado para o desenvolvimento social e promoção 
da cidadania. Assim, o museu entendido como instituição democrática tem o papel primordial de 
explicitar conhecimentos por meio dos diversos recursos que dispõe socializando-os, colocando-os 
ao alcance de todos os cidadãos. 

Conclusão: Essas exposições contribuíram para que o espaço cultural obtivesse maior 
reconhecimento e respaldo perante a comunidade e também a região. Obtivemos experiências 
primordiais para a sequência dos trabalhos e verificamos pontos positivos e negativos. Uma análise 
geral dessas duas exposições nos possibilitaram compreender melhor nosso público e nosso papel 
enquanto instituição promotora de cultura. 

Referências: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Museu e Turismo: Estratégias de cooperação. 
Brasília, DF: IBRAM 2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Caminhos da memória: para fazer uma exposição. Brasília – DF, 
2017.

MARTINS, Ana Luiza. Fontes para o patrimônio cultural: Uma construção permanente. In: O historiador e 
suas fontes.

MENESES, Ulpiano Bezerra. Do teatro da memória ao laboratório da História: a exposição museológica e o 
conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. ser. V.2 p. 9-42 jan/dez 1994.

RAMOS, Francisco Régis Lopes. Objeto gerador: Considerações sobre o museu e a cultura material no 
ensino de história. Revista Historiador. Vol. 08, N. 14, ano 2016.1
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Introdução: O amido tem despertado o interesse da indústria, contudo, o uso de amido nativo 
é limitado, devido às condições de processamentos. Assim, a modificação de amidos permite 
alterar as características de gelatinização, melhorar a estabilidade, aparência e a textura da pasta 
(SILVA et al., 2008). Dentre as modificações do amido com anidrido ácido dicarboxilico, apenas a 
modificação por anidrido octenil succinato é permitida pela legislação, em um nível máximo de 3%. 
O OSA permite o amido modificado formar filmes e emulsões resistentes, evitando a separação de 
fases, possibilitando a utilização em aditivos alimentares, entre outros. Modificação de diferentes 
amidos por OSA tem sido reportado, porém mais estudos são necessários para avaliar a influência 
da concentração do reagente nas propriedades de pasta (Liu, et al., 2008). O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a influência da concentração de OSA nas propriedades de pasta de amido de milho.

Metodologia: A modificação do amido foi realizada conforme a metodologia de Liu, et al., 
(2008). O amido (100 g) foi misturado com água destilada (330 mL) e o pH ajustado para 8 com 
NaOH 3%. O reagente OSA foi adicionado nas concentrações 2, 4 e 8% durante 2 h. Após o término 
dessa etapa, a reação se manteve sob agitação por 1 h. Em seguida, o pH foi ajustado para 6,5 com 
adição de HCl 1 M e as amostras lavadas duas vezes com água destilada e uma vez com álcool 
70%. O amido foi centrifugado e seco em estufa com circulação à 40 °C por 24 h. Após o fim da 
modificação foi determinado o grau de substituição, por titulometria, das concentrações 2, 4 e 
8%, obtendo respectivamente 0,0073, 0,0112 e 0,0206. As propriedades de pasta foram realizadas 
em Analisador Rápido de Viscosidade (RVA-3, Newport Scientific, Austrália), utilizando uma 
suspensão de amido de 3 g com correção de umidade a 14%, e 25 mL de água destilada. No início 
da análise, pelo RVA, ocorre um aumento na viscosidade, quando os grânulos de amido começam a 
inchar. Quando os grânulos estão totalmente inchados, ocorre o registro de um pico de viscosidade. 
Após esse processo, ocorre a fase de temperatura, há 95 ºC, com agitação constante, ocorrendo 
a continuação da solubilização dos polímeros, os grânulos começam a quebrar e ocorre uma 
diminuição da viscosidade. Ao final, é realizado o resfriamento, formando um gel onde ocorre um 
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aumento na opacidade da pasta, a chamada retrogradação, e ocorrendo aumento da viscosidade. 
As propriedades de pasta dos amidos nativo e modificados com diferentes concentrações do 
reagente OSA estão apresentadas na Tabela 1. Observou-se que quanto maior a concentração de 
OSA, maior são o pico de viscosidade, a quebra e a viscosidade final. A retrogradação diminuiu 
com o aumento da concentração de OSA, porém o amido nativo apresentou uma retrogradação 
menor do que os amidos modificados por OSA. Em estudo realizado por López (2020), que 
modificou amido de cañhuna, observou um menor tempo para atingir a temperatura máxima, o 
que sugere a pouca resistência do amido a gelatinização e aumento de viscosidade. Além disso, 
observou-se que os amidos modificados obtiveram um maior valor de quebra que o amido nativo, 
o que ressalta uma possível instabilidade no início do aquecimento sob agitação (LÓPEZ, 2020). 

Conclusão: A modificação por anidrido octenil succinico alterou as propriedades de pasta 
do amido de milho. O aumento da concentração de OSA ocasionou um aumento do pico da 
viscosidade, da quebra e da viscosidade final, porém apresentou uma diminuição na retrogradação, 
em comparação ao amido nativo.

Referências: SILVA, R. M.; FERREIRA G. F.; SHIRAI, M. A.; HAAS, A.; SCHERER, M. L.; FRANCO, C. 
M. L.; DAMIATE, I. M. Características físico-químicas de amidos modificados com permanganato de 
potássio/ácido lático e hipoclorito de sódio/ácido lático. Campinas: Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
2008. 

LÓPEZ, S. R. Modificação do amido de cañihua (chenopodium pallidicaule para aplicação como 
estabilizante em emulsão pickering. Pirassununga: Universidade de São Paulo, 2020.

LIU, Z., LI, W., CUI, F., PING, L., SONG, J., RAVEEY, JIN, L., XUE, Y., XU, J., LI, G., WANG, Y., ZHENG, 
Y. Production of Octenyl Succinic Anhydride-Modified Waxy Corn Starch and Its Characterization. Journal 
of Agriculture and Food Chemistry, 2008. 
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Introdução: No decorrer dos últimos anos, o número de pessoas idosas aumentou 
significativamente no mundo, em decorrência, principalmente, do avanço da medicina no controle 
de doenças, tratamentos e diagnósticos eficazes. Atrelada a melhora da saúde, nota-se o aumento 
da expectativa de vida dos seres humanos, o que consequentemente contribuiu para o aumento 
de idosos em instituições de longa permanência. Nesse âmbito, quanto ao cuidado e bem estar do 
idoso, as instituições de longa permanência (ILPI), vem oferecendo acolhimento e assistência aos 
idosos ao longo do tempo. Na área da saúde, vários procedimentos são utilizados para manter 
uma boa qualidade de vida, entre eles, a Musicoterapia, que é um instrumento muito utilizado em 
diversos tratamentos e etiologias. Deste modo, além de apresentar aspectos sobre o conceito de 
envelhecimento humano, o presente estudo analisa a musicoterapia, e seus benefícios na promoção 
da autoestima de idosos institucionalizados.

Metodologia: O aumento da longevidade humana se tornou uma das maiores conquistas 
da humanidade, já que, no passado, poucas pessoas tinham o privilégio de chegar a velhice, 
diferentemente de hoje, que se tornou algo comum, mesmo em países mais pobres. Diante desse 
cenário, caracterizado pelo aumento significativo da expectativa de vida, surgem novas exigências 
voltadas ao cuidado e à saúde dos idosos, especialmente, os institucionalizados. Quanto ao 
conceito do termo institucionalização, Rezende (2004), relata que “na língua portuguesa é o ato 
ou efeito de institucionalizar. Institucionalizar, por sua vez, é dar o caráter de instituição, adquirir 
o caráter de instituição”. Com o aumento da expectativa de vida, e consequentemente de idosos, 
por vezes, a institucionalização é a única forma de assegurar a dignidade do ser e suprimir as 
necessidades básicas. Todavia, quando da institucionalização por ausência de familiares ou 
necessidade de cuidados especiais, a Musicoterapia tem se mostrado uma ferramenta eficaz para 
promover a autoestima do idoso institucionalizado, bem como para amenizar a ausência familiar 
ou sentimento de impotência frente ao destino. Nos primórdios da história da humanidade, a 
música era utilizada como forma de expressão. Equitativamente, nos relatos da Grécia, antiga a 
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Música era utilizada como método preventivo e curativo de enfermidades. Platão um importante 
filósofo da época, apresentava a Música em tratamentos de saúde mental e física, pois segundo 
Sekeff (2002, p. 94) “Platão recomendava-a para a saúde da mente e do corpo, a cura de angústia 
e fobias, o desenvolvimento do caráter e da sensibilidade”. Contudo, a prática da Musicoterapia 
ficou conhecida no campo disciplinar, sobretudo no século XX, mais especificamente no final da 
Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos da América – USA. Á vista disso, na óptica da 
institucionalização, Machado (2008) afirma que o idoso institucionalizado tem uma diminuição 
da autoestima, pois a institucionalização o mantém afastado da sociedade, ocasionando a perda 
da identidade e por consequência faz com que se sinta desvalorizado. Logo, a Musicoterapia 
se torna um instrumento aliado na promoção da autoestima do idoso institucionalizado, pois 
segundo Schwanke e Schneider (2016) o propósito da Musicoterapia com os idosos é aumentar 
sua autoestima, a fim de viabilizar por meio da sua relação com a música, a esperança de melhores 
condições de vida e a expectativa de sentirem-se úteis. Nessa situação, a Musicoterapia oportuniza 
ao idoso, um envelhecimento saudável, por meio da música, dos movimentos, da criatividade, da 
comunicação, entre outros, a fim de retomar e fortalecer as características pessoais e sociais. Nota-
se, portanto, que desde os primórdios gregos até a Segunda Guerra Mundial, a Musicoterapia teve 
seus benefícios comprovados por médicos e pensadores, o que possibilitou sua utilização das mais 
diversas áreas da saúde, inclusive, no cenário atual, em idosos institucionalizados. 

Conclusão: Com o presente estudo, conclui-se que os benefícios trazidos com a prática da 
Musicoterapia têm enorme potencial, seja na saúde mental ou física do idoso institucionalizado. 
Assim, é notável o potencial que a Musicoterapia desempenha na vida dessas pessoas, sobretudo, 
na melhora da autoestima, além de contribuir com outros fatores de ordem social, emocional, 
física, biológica ou psicológica.

Referências: REZENDE, J. M. Linguagem Médica: “Institucionalização” do Idoso. Disponível em:<http://
www.jmrezende.com.br>. Acesso em 17 de maio de 2021.

MACHADO, Ana Larissa Gomes; JORGE, Maria Salete Bessa; FREITAS, Consuelo Helena Aires. A 
vivência do cuidador familiar de vítima de Acidente Vascular Encefálico: uma abordagem interacionalista. 
Rev. Bras. Enfermagem, mar-abril, p. 246-251, Brasília, 2008.

SCHWANKE, C. SCHNEIDER, R. Atualizações em Geriatria e Gerontologia: Da Pesquisa Básica à Prática 
Clínica. EDIPUCRS – Editora Universitária da PUCRS. Porto Alegre, 2016.

SEKEFF, M. L. Da música, seus usos e recursos. São Paulo: Editora UNESP, 2002. ISBN: 85-7139-442-3.
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Introdução: O sistema agrícola mundial desempenha um papel fundamental para a subsistência 
humana, mas enfrenta grandes desafios. Para cumprir as demandas da população, o uso do solo 
cresceu de maneira significativa: na atualidade, cerca de 37% da superfície terrestre é destinada 
às práticas agrícolas (UZMAN, et. al, 2020; CROWDER, 2014). Com o crescimento excessivo das 
culturas, a biodiversidade é colocada em risco pela alteração e perda de áreas antes naturais, 
e os impactos ambientais tornam-se cada vez mais visíveis. Apesar das ações benéficas dos 
polinizadores às culturas, a atividade agrícola é a principal impulsionadora do declínio destes 
animais (UZMAN, et. al, 2020). Tornar esse sistema compatível com a biodiversidade do planeta 
requer implementações mais sustentáveis, sendo uma delas o controle biológico através de 
inimigos naturais. Por meio de revisão bibliográfica identificamos os animais que mais realizam a 
função de supressão de pragas.

Metodologia: Realizamos um levantamento bibliográfico na base de dados da Science Direct, 
utilizando as palavras-chave “Ecosystem services, Biocontrol, Farmlands”. Escolhemos artigos 
condizentes com o objetivo deste resumo, cuja abordagem possibilitou contextualizar a importância 
do controle biológico para práticas agrícolas mais limpas e sustentáveis. A revisão cumpriu 
as seguintes etapas: 1- Busca na plataforma; 2- Afunilamento e seleção de artigos; 3- Leitura e 
fichamento. Selecionamos o total de 29 artigos que contemplaram os critérios estabelecidos nesta 
revisão. Uma grande parcela dos resultados registrou invertebrados artrópodes como inimigos 
naturais de pulgões e cochonilhas, cuja frequência de registro foi maior em espécies de joaninhas, 
seguido de espécies de aranhas, vespas parasitoides, besouros predadores e por fim crisálidas. 
Morcegos insetívoros foram citados em apenas dois artigos, sendo as famílias Molossidae e 
Vespertilionidae as forrageadoras de espaço aberto e de borda mais registradas (BAROJA et al., 
2021). As aves e fungos foram citadas em um único estudo. O uso de bio-herbicida à base do 
Sclerotium rolfsii demonstrou elevada eficiência no controle de Solidago canadensis em campos 
experimentais na China, superando o herbicida a base de glifosato após 180 dias de uso. Embora 
os inseticidas químicos sejam utilizados no controle de alguns insetos, seus efeitos em espécies não 
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alvo têm diminuído as populações de inimigos naturais. A subfamília Aranae apresentou a maior 
diversidade de presas, controlando a traça-da-videira e cochonilha-da-videira em plantações de 
uva, além do pulgão-das-folhas e algumas espécies de dípteros em lavouras de centeio e, por 
fim, pulgão-das-folhas e pulgão-da-espiga em plantações de trigo (Tabela 1). Os Coccinellidae 
demonstraram potencial para predação de afídeos no geral, como Myzus cerasi (pulgão-da-cereja) 
e Aphis gossypii (pulgão-do-algodoeiro) em plantações de Prunus avium L.,Triticum aestivum, 
Zea mays e Gossypium sp. Algumas espécies de himenópteros como vespas parasitoides foram 
importantes controladores da traça e cochonilha da videira em viticulturas, além do pulgão da 
espiga em cultivares de trigo. Apesar de morcegos e aves contribuírem grandemente com o 
controle biológico, ainda existe a necessidade de ampliar o número de estudos no Brasil. Uma das 
principais questões levantadas pela sociedade contemporânea busca responder uma pergunta: “é 
possível desenvolver de forma sustentável? “. Aqui contribuímos com esta discussão.

Conclusão: Com o atual crescimento populacional, é fundamental buscar meios sustentáveis 
para produção de alimentos. Acreditamos que o controle biológico, aliado a novas tecnologias de 
manejo agrícola são imprescindíveis para o desenvolvimento de uma agricultura mais limpa, uma 
vez que a abundância de inimigos naturais cresce em resposta às medidas de conservação. 

Referências: BAROJA, Unai et al. Bats actively track and prey on grape pest populations. Ecological 
Indicators, [S.L.], v. 126, p. 1-11, jul. 2021. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107718.

CROWDER, David W.; JABBOUR, Randa. Relationships between biodiversity and biological control in 
agroecosystems: current status and future challenges. Biological Control, [S.L.], v. 75, p. 8-17, ago. 2014. 
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocontrol.2013.10.010.

UZMAN, Deniz et al. Habitat area and connectivity support cavity-nesting bees in vineyards more than 
organic management. Biological Conservation, [S.L.], v. 242, p. 1-19, fev. 2020. Elsevier BV. http://dx.doi.
org/10.1016/j.biocon.2020.108419. 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.biocontrol.2013.10.010
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Introdução: Os vinhedos usam grandes quantidades de produtos fitossanitários para controlar 
as doenças das plantas. Um dos produtos mais usados em pomares e vinhedos é um fungicida à 
base de cobre (Cu), a calda bordalesa. O Cu, principal resíduo da calda bordalesa, está presente nos 
solos e sedimentos de rios ou lagos, impactando diretamente em organismos não-alvo, como peixes. 
Comportamentos alterados em tais organismos podem desencadear desequilíbrios ecológicos e, 
em casos graves, podem levar à extinção da espécie. O peixe-zebra (Danio rerio) é um dos modelos 
animais mais utilizados atualmente, por ser de fácil manejo e baixo custo de manutenção. Seu 
comportamento robusto e o conhecimento de seu eixo hipotálamo-hipófise-interrenal (HPI) o 
tornam um modelo de pesquisa adequado para estudar ecotoxicologia aquática. O objetivo do 
trabalho foi avaliar os efeitos da exposição ao Cu isolado e seu impacto no comportamento e 
fisiologia endócrina (estresse) de peixes-zebra.

Metodologia: Para os experimentos, foi utilizado um total de 144 peixes-zebra adultos, mantidos 
em tanques com aeração constante e equipados com filtragem biológica sob fotoperíodo natural 
(14h luz / 10h escuro). Foram preparadas soluções estoque com diferentes concentrações de Cu 
(1,9, 0,95, 0,475, 0,2375 e 0,118 mg/mL-1) para traçar uma curva dose-resposta para concentrações 
LC50–96 h (concentração letal capaz de matar 50% da população testada). Em seguida, foram 
avaliados os peixes expostos à essa CL50-96 h por 48 h com e sem estímulo de estresse. Todas as 
soluções de Cu foram preparadas em água destilada. Foi realizado um teste de toxicidade aguda 
de 96 horas, onde 80 peixes-zebra foram distribuídos em grupos de quatro animais em 20 aquários 
(20 × 15 × 15 cm; largura × profundidade × altura) por 24 horas. Posteriormente, os peixes foram 
expostos a diferentes concentrações de Cu (grupo exposto) ou água declorada (grupo controle) 
por 96 h. Em seguida, foram determinadas as taxas de mortalidade cumulativas do peixe-zebra em 
diferentes pontos no tempo. Durante o período experimental, os peixes não foram alimentados e 
não houve troca de água. Após a determinação da CL50, uma nova leva de peixes-zebra passaram 
por 24 h de aclimatação e foram expostos a CL50-96 h (0,1050 mg/mL-1 por 48 h). Os animais 
foram então estressados perseguindo-os com um puçá por 1 min, colocados em um aquário de 
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teste comportamental e amostrados para análise de cortisol de corpo inteiro 15 min após o início 
do procedimento de estímulo de estresse. No total, foram utilizados 64 peixes em 16 aquários de 
vidro, onde cada tanque continha quatro peixes. Como teste comportamental, foi utilizado o teste 
de tanque novo (TTN), onde foram utilizados aquários de vidro (24 × 8 × 20 cm, comprimento × 
largura × altura) preenchidos com água da mesma fonte e com as mesmas características da água 
do grupo controle. Os peixes foram filmados individualmente por 6 minutos e os vídeos foram 
então analisados usando o software ANY-maze®, no qual o tanque de teste foi dividido nas zonas 
superior, média e inferior. Foram classificados como parâmetros comportamentais principais: 
distância total percorrida (m); número de cruzamentos entre zonas; ângulo de giro absoluto (º); e o 
tempo gasto nas zonas inferior, média e superior. Após a eutanásia, os peixes foram imediatamente 
congelados em nitrogênio líquido (N) e armazenados a ?20 ºC. Os níveis de cortisol de corpo inteiro 
do animal foram medidos usando um kit de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA). Para 
detectar LC50, foi utilizada uma equação logística com inclinação variável por meio de regressão 
não linear. As análises foram conduzidas após transformar as concentrações em seus logaritmos 
(X = log X) e restringir o valor inferior a 0% e o valor superior a 100%. Uma ANOVA de duas vias 
seguida pelo teste post-hoc de Tukey foi usada para analisar os dados do segundo experimento.

Conclusão: A exposição a CL50 de Cu isolado por 48 h não alterou o comportamento dos peixes 
testados no TTN e não afetou a capacidade dos peixes de responder a um estressor adicional, 
embora tenha atuado como um estressor e estimulado um aumento de níveis de cortisol. 

Referências: A. Pompermaier, A.C.C. Varela, M. Fortuna, et al., Water suspended sediment runoff from 
vineyard watersheds affecting the behavior and physiology of zebrafish, Science of the Total Environment 
(2021), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143794
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Introdução: Atualmente tem havido um aumento na divulgação de músicas com distintas 
vibrações e frequências indicadas para diferentes condições de humor, indução de sono, 
antiestresse e antidepressivos. Com o mundo cada vez mais doente mentalmente, novas práticas 
de melhoria da condição psicológica e psíquica vêm ocupando espaços nas terapias. Clinicamente, 
a música como ampliação de propostas metodológicas tem refletido grande auxílio no progresso de 
pacientes. A musicoterapia exige uma alta sensibilidade de interpretação sonora para que seu uso 
alternativo seja convertido no cérebro e reproduza o estímulo esperado. Contudo, a comunicação 
é a conexão mais importante entre o terapeuta e paciente. Pode-se até considerar que, sem uma 
ligação simbólica entre as partes, a eficácia da proposta de recuperação se torna muito mais difícil 
ou, ainda, nula. Busca-se, pelo estudo, informar sobre a viabilidade do uso sonoro como incitação 
colaborativa para melhoria da qualidade de vida mental de indivíduos.

Metodologia: O presente trabalho foi desenvolvido baseado em pesquisa científica de artigos 
publicados em revistas das áreas que englobam o tema, bem como literatura disponível atualizada. 
As fontes de levantamento de dados se concentram entre os anos de 2012 a 2020, sendo realizadas 
nas plataformas Pubmed e SciELO com a utilização de palavras-chave como musicoterapia, 
neurobiologia, música e terapia alternativa. A música sempre foi utilizada como forma de 
presentear pessoas, desde seus primórdios, o toque das harpas promovia a espiritualidade e 
relaxamento de pessoas que ocupavam altos cargos hierárquicos na sociedade. Atualmente, o uso 
da musicalização vem sendo caracterizado como algo além da descontração, tem-se descoberto a 
capacidade de alteração comportamental com o uso dos sons. Estímulos musicais promovem ondas 
sonoras captadas pelo receptor primário no ouvido e traduzidas em sinais nervosos enviados até 
o córtex auditivo. Além disso, ondas sonoras musicais, modulam sistemas de neurotransmissão 
em diferentes áreas do Sistema Nervoso Central incluindo tálamo, cérebro médio, cerebelo bem 
como áreas relacionadas ao prazer e recompensa como o córtex cingulado, córtex orbitrofrontal 
e núcleo accumbens (CHANDA; LEVITIN, 2013). É partindo da neuroplasticidade auditiva que 
a utilização da musicoterapia pode auxiliar como estimulante da melhora de quadros clínicos 
) evidenciada em casos de esquizofrenia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, 
autismo, preparação pré e pós cirúrgica, quadros traumáticos cerebrais, cognitivos e motores, 
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entre diversas outras condições clínicas (JUNIOR, 2018). Dessa forma, a musicoterapia poderá 
ser aplicada de formas diversas de acordo com cada caso, utilizando metodologias que incluem 
a produção do próprio instrumento, a meditação das ondulações sonoras, a reflexão do estímulo 
rítmico da música, contação de histórias cantadas, e outras tantas alternativas e propostas que 
podem e devem ser adaptadas de acordo com a aceitação de cada indivíduo.

Conclusão: A musicoterapia causa sensações de bem estar físico e mental podendo ser 
utilizada como terapia para amenizar dor, depressão, ansiedade. Contudo, é necessário que se 
resgate a importância da saúde auditiva, pois o mecanismo é grande responsável pelo sucesso 
da musicoterapia. O resultado da técnica se dá pela sintonia entre o paciente, terapeuta, 
neuroplasticidade auditiva e sensibilidade sonora.

Referências: CHANDA, M. L; LEVITIN, D. J. The neurochemistry of music. Trends Cogn Sci. 2013 
Apr;17(4):179-93. doi: 10.1016/j.tics.2013.02.007. PMID: 23541122.

JÚNIOR, A. H. Eficácia terapêutica da música: um olhar transdisciplinar de saúde para equipes, pacientes 
e acompanhantes. Revista Enfermagem Uerj, [S.L.], v. 26, p. 1-7, 26 ago. 2018. Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro.

LINDENBERG, M. A; TOST, H. Neural mechanisms of social risk for psychiatric disorders. Nat Neurosci. 
2012 Apr 15;15(5):663-8. doi: 10.1038/nn.3083. PMID: 22504349.

ROCHA, V. C. da et al. A música por uma óptica neurocientífica. Per Musi – Revista Acadêmica de Música, 
Belo Horizonte, v. 27, n. 1, p. 132-140, jan. 2013. Semestral.
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Introdução: A rotina hospitalar é permeada por desafios. Neste cenário de urgências e 
emergências, observam-se casos graves, e, por vezes, a morte se coloca em evidência. Em 
decorrência da pandemia no Brasil e seu agravamento, houve diversos períodos de superlotação 
nos hospitais, tendo como desdobramento a sobrecarga física e emocional dos trabalhadores de 
saúde. Na prática de trabalho de inserção no hospital, oportunizada pelo Programa de Residência 
Multiprofissional Integrada em Atenção ao Câncer, observou-se que, além das mudanças na rotina 
pessoal, em decorrência dos cuidados com a higiene e isolamento social frutos da pandemia da 
COVID-19, o trabalhador da saúde precisou lidar diariamente com limitações, percalços e perdas 
na rotina hospitalar. Este artigo discorre sobre a necessidade de se ampliar o diálogo acerca do 
sofrimento do trabalhador da saúde em seu espaço laboral, o que poderá oportunizar a elaboração 
e ressignificação da experiência destes profissionais nesse contexto pandêmico.

Metodologia: Observa-se que os estudos sobre o sofrimento do trabalhador da saúde no ambiente 
hospitalar, vem sendo uma temática ampliada, diante dos desdobramentos desse sofrimento 
nas pessoas em seu espaço laboral, em consequência dos obstáculos que a prática hospitalar nos 
evidencia. Em seu estudo sobre o lugar da psicanálise no hospital, Moretto (2002) pontua que esses 
profissionais se deparam constantemente com diversas problemáticas e intercorrências, haja vista, 
as especificidades e gravidade dos casos, o contato com familiares e a importância do trabalho 
multidisciplinar. Diante disso, surge a relevância da construção e sustentação de um lugar de fala 
para esses profissionais, para que possam articular as questões emocionais e conflitivas que surgem 
nesse espaço. A psicanálise potencializa a valorização do lugar, que a fala possui no entendimento 
e elaboração do sofrimento, possibilitando que esses profissionais possam lidar com suas questões 
na dimensão simbólica, viabilizando a expressão dos pensamentos e sentimentos suscitados 
diante do cotidiano de trabalho, reduzindo a angústia e a sensação de desamparo. (MORETTO, 
2019). No cenário da pandemia, as pesquisas desenvolvem-se a partir das constatações diante do 
impacto da COVID-19 na rotina dessas pessoas. Leonel (2021) em sua pesquisa pela Fundação 
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Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) realizou um estudo sobre como a pandemia alterou a vida de 95% 
dos trabalhadores da saúde, destacando que nos aspectos relacionados à saúde mental e vida 
profissional houveram graves e prejudiciais mudanças. Assim, 15,8% referiram alterações no 
sono; 13,6% irritabilidade e choro frequente/distúrbios gerais; 11,7% estresse; 9,2% dificuldade na 
concentração ou pensamento lento; 9,1% insatisfação em sua carreira ou na vida, e apresentaram 
sentimento de tristeza e apatia; 8,3% mencionam sensação negativa, insegurança e pensamento 
suicida, e 8,1 referem alteração na alimentação e peso. Diante desses dados entende-se que o 
contexto laboral vivenciado gerou impactos na vida dessas pessoas, com o aumento dos sintomas 
de exaustão física e emocional. No momento, com o aumento das vacinações, os casos graves, que 
exigem internações, estão diminuindo, mas, segue constante o medo do que as novas variantes 
possam causar, o que suscita novas angústias e incertezas. Tais medos e angústias precisam ser 
expressos, elaborados, e ressignificados, de modo a não se tornarem graves problemas de saúde 
mental, desdobrando-se até mesmo em doenças e psicopatologias diversas. Os profissionais de 
saúde são técnicos, mas acima de tudo são seres humanos. Destaca-se a necessidade da realização 
de intervenções que auxiliem estes profissionais a elaborar estas experiências psiquicamente em 
suas vidas e histórias pessoais.

Conclusão: Diante das problemáticas suscitadas pela pandemia da COVID-19, é notável o 
aumento do sofrimento dos trabalhadores da saúde, impactando até em graves problemas na saúde 
mental e física desses profissionais. Cabe, aos hospitais e inclusive ao SUS, pensar alternativas de 
construção de espaços para que esses trabalhadores possam falar e elaborar de maneira saudável 
essa experiência traumática.

Referências: LEONEL, F. Portal Fiocruz. Pesquisa analisa o impacto da pandemia entre profissionais 
da saúde. Rio de Janeiro, segunda-feira, 22 Março, 2021. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/
noticia/pesquisa-analisa-o-impacto-da-pandemia-entre-profissionais-de-saude#:~:text=Os%20dados%20
indicam%20que%2043,a%20necessidade%20de%20improvisar%20equipamentos).> Acesso em: 26 julho de 
2021.

MORETTO, M. L. T. A abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde. 1. ed. São Paulo: 
Zagodoni, 2019.

______. O que pode um analista no hospital?. 1 ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.
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Introdução: Diante da pandemia da COVID- 19, houve mudanças no cotidiano das pessoas, como 
exigências aos cuidados com a higiene e isolamento social, refletindo nas relações socioafetivas e 
em seus trabalhos. Neste processo de adaptação aos novos hábitos, alguns tiveram facilidade, 
entretanto, outros acabam apresentando intenso sofrimento psíquico, o que acarretou agravos na 
sua saúde mental, e sinais de depressão, ansiedade, dependência de álcool, e pensamentos e atos 
suicidas podem se fazer presentes (FIOCRUZ, 2020). Assim, a partir da vivência de inserção em 
um Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Atenção ao Câncer no Hospital, em 
conjunto com o Serviço de Psicologia Hospitalar, pode-se observar, durante a pandemia, como os 
agravos à saúde mental iam repercutindo nas demandas que chegavam ao hospital. Este artigo, 
busca refletir sobre as intervenções possíveis no ambiente hospitalar que possam dar suporte 
psicológico às pessoas e as suas angústias, neste cenário pandêmico.

Metodologia: A pandemia da COVID-19 trouxe muitas incertezas e nos fez lidar com diversos 
sentimentos, potencializando sintomas em nossa saúde mental, que podem aumentar o risco de 
pensamentos e atos suicidas. Recomenda-se que em situações em que há atitude de automutilação 
e suicida, deve-se acionar os serviços de urgência e emergência mais próximos (FIOCRUZ, 2020). 
Dessa forma, os atendimentos por tentativas de suicídio na emergência hospitalar, têm sinalizado 
que um dos desdobramentos da pandemia é o confronto consigo, que exigem o pensar, sendo 
que este é permeado por sentimentos bons, mas também dolorosos, pois, ao olhar para si, pode 
suscitar medos, inseguranças e incertezas tendo potencial de acarretar atitudes autoagressivas. O 
sofrimento é inerente ao ser humano e se expressa conforme as particularidades que permeiam 
a vida de cada pessoa, que possui sua forma subjetiva de sofrer e enfrentar suas dificuldades. 
Entende-se que a partir dos espaços de fala, que são construídos e a importância do reconhecimento 
e validação desse sofrimento, seja possível a elaboração saudável dessa experiência (MORETTO, 
2019). Ao se atender pacientes que tentaram suicídio, através do diálogo com as equipes de 
profissionais da saúde, vai se refletindo como as dificuldades no enfrentamento do sofrimento 
contribuem para estes episódios. Deste modo, viu-se a importância da construção de um espaço 
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de fala, de reconhecimento e ressignificação destes sentimentos, que possibilitasse a elaboração 
dessa experiência, no intuito de repensar o momento atual. A partir do espaço de fala, o sofrimento 
passa pela via da palavra, assim, uma nova história é contada, modificando a concepção original. 
Considerando que a pandemia trouxe impactos na saúde mental, observa-se a importância de um 
olhar amplo diante do suporte que a população necessita. Nesse aspecto, percebe-se que o cuidado 
precisa ser ampliado também aos meios familiares e sociais, podendo assim, construir a lógica do 
cuidado compartilhado, que seja uma responsabilidade mútua, entre as pessoas, profissionais e 
os órgãos competentes. Assim, a perspectiva de cuidado poderá alcançar um olhar mais dinâmico 
no que se refere ao auxílio para essas pessoas. A nossa cultura potencializa posicionamentos em 
que a tristeza e a dor de viver são banalizados, menosprezando esse paciente quando retorna ao 
seu lugar social. Há que refletir sobre a responsabilidade de cada cidadão frente ao sofrimento 
do outro, e deste modo, apoiar e não atacar, não expor e divulgar de forma agressiva e invasiva 
imagens, vídeos, áudios, comentários que incitam o ódio que podem provocar consequências 
graves. Salienta-se que só é possível oferecer apoio adequado quando a dor e o sofrimento são 
reconhecidos e entendidos pelo próprio sujeito e que através do olhar do outro, que representa o 
espaço de identidade e cultural onde está inserido, essas questões possam ser compartilhadas e 
validadas, não menosprezando os pedidos de ajuda (KEHL, 2009).

Conclusão: Ao considerar os agravos que ocorrem em uma pandemia e seus desdobramentos 
no ambiente hospitalar, é fundamental construir espaços de fala e elaboração dessa experiência. 
Assim, percebe-se a importância que esse cuidado seja compartilhado entre uma rede composta 
pela sociedade, rede socioafetiva e profissionais, pois, tal problemática é mundial e interfere de 
todas as formas na vida da população.

Referências: FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz. Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia 
COVID-19: Suicídio na Pandemia COVID-19. Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://www.
fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf>. Acesso em 04 
de Julho de 2021. KEHL, M. R. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 
2009.

MORETTO, M. L. T. A abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde. 1. ed. São Paulo: 
Zagodoni, 2019.
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Introdução: O varejo atual está sempre em busca de acompanhar as mudanças tecnológicas, e 
recentemente, passou-se a buscar a integração de diferentes canais utilizados pelas empresas, tal 
estratégia denominada omnichannel. (PACHECO, 2018), Essa transformação, teve grande impacto 
no setor do varejo de moda, que precisou se reinventar em novos formatos de venda (BULOVIC; 
COVIC, 2020). Diante disso, o presente estudo tem como objetivo geral analisar como o varejo de 
moda deve utilizar o marketing omnichannel tendo como objeto de estudo lojas do município de 
Serafina Corrêa. Além de verificar como aplicar e projetar quais estratégias precisam ser realizadas 
para que a utilização do omnichannel seja eficiente. Para a justificativa prática desse estudo, foi 
observado que muitos varejos físicos precisaram fechar suas portas e usar somente os canais 
digitais. Assim, este estudo terá um importante papel para auxiliar varejistas de micro e pequeno 
porte nesse momento, para tornarem suas lojas omnichannel. 

Metodologia: O presente estudo caracteriza-se como exploratório, tendo seu processo flexível 
e não estruturado e trazendo uma análise qualitativa dos dados. Inicialmente, foi realizado uma 
pesquisa bibliográfica através da busca de livros e artigos científicos, teses e dissertações que 
abordavam as palavras-chave de interesse tendo como objetivo maior compreensão através da 
identificação de termos e conceitos. Após essa etapa, o estudo centrou-se em uma abordagem 
qualitativa, através de entrevistas em profundidade. O instrumento de coleta de dados foi elaborado 
de acordo com o referencial teórico, no qual foi identificado as principais variáveis da pesquisa. 
A coleta de dados aconteceu individualmente, através de vídeo chamada pela plataforma de 
Google Meet, onde foram gravadas para que pudessem ser melhor analisadas na etapa seguinte. A 
duração média das entrevistas foi de 30 minutos por indivíduo, tendo a última quinzena de maio 
de 2021 como período de aplicação Para compreender a utilização da omnichannel em âmbito 
nacional, a pesquisa exploratória seguiu em dados secundários de varejistas que já utilizaram o 
omnichannel com algumas estratégias, como por exemplo: (I) Renner: Estratégias de venda Digital, 
gerenciamento de supply chain,foco na entrega. (II) C&A: Estratégias de corredor infinito, equipe 
de vendas engajada, market place, selfchekout. (III) Arezzo & Co: estratégias de equipe de vendas 



Página 200

engajada e nuvem híbrida. Na etapa de entrevistas com varejistas locais, os resultados demonstram 
que as empresas especialmente utilizam diferentes canais para interação com os clientes, mas não 
realizam uma gestão adequada dos mesmos, por vezes, descentralizados e sem um sistema de 
integração, também não efetuaram de forma positiva outras estratégias mas apontam a gestão dos 
dados como ponto crucial para conhecer o consumidor e ser mais assertivo em ações realizadas. 
Para que o omnichannel traga retornos positivos, sugere-se que as empresas compreendam qual 
canal é necessário fortalecer, e para isso, é preciso o entendimento dos canais que o consumidor 
considera essencial que a empresa esteja presente.No fator de comunicação, os varejistas precisam 
buscar cada vez mais um relacionamento próximo e maior contato com o consumidor, oferecer 
um detalhamento de informações nos canais digitais e utilizar recursos de fotografia como aliados 
como objetivo de mostrar o produto de maneiras mais reais. O aprimoramento de técnicas de 
webrooming e showrooming também é recomendado, oferecendo facilidades no pagamento, 
ofertando produtos de forma exclusiva, explorando o espaço físico de forma emocional. Sugere-
se também, que as empresas trabalhem fortemente a questões de logística, buscando um estoque 
centralizado, facilitando as operações e foco em entrega rápida. Por fim, os varejistas precisam 
atentar-se ao controle de dados, buscar sistemas para captação de dados e histórico de compras, 
em canais físicos e digitais. 

Conclusão: Concluiu-se a partir da pesquisa que o omnichannel oferece uma oportunidade de 
diferenciação e satisfação do cliente, mas que ainda precisa ser aprofundado em varejos locais. A 
ausência de validação das boas práticas mapeadas se caracteriza como uma limitação do estudo, 
sendo uma possibilidade para pesquisas futuras aprofundarem os fatores e aplicar em outros 
varejos.

Referências: BULOVIC Verica; COVIC, Zlatko, 2020. The Impact of Digital Transformation on 
Sustainability in Fashion Retail. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9217087. 
Acesso em: 08 de Março de 2021.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. 
Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

PACHECO, Selma Aparecida. O pequeno varejista de moda têxtil e a busca pela diversidade em canais 
logísticos. Fundação Getúlio Vargas. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Mestrado 
em Gestão para a Competitividade (2018). Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
handle/10438/27320>. Acesso em: 14 maio 2021. 
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Introdução: A hérnia perineal ocorre quando os músculos do diafragma pélvico não conseguem 
apoiar a parede retal, permitindo a persistente distensão retal e prejudicando a defecação. A causa 
do enfraquecimento do diafragma pélvico é mal compreendida, mas acredita-se estar relacionada 
a hormônios masculinos, esforço ao defecar ou atrofia muscular congênita ou adquirida (FOSSUM, 
2021). Os sinais clínicos mais observados são tenesmo, constipação e aumento de volume perineal, 
que pode ser redutível ou não. Se houver retroflexão da bexiga urinária, ocorrerão estrangúria, 
disúria e anúria. Outros sinais clínicos incluem vômitos, flatulência e ou incontinência fecal 
(MORTARI, RAHAL, 2005). No presente relato será abordado um caso de hérnia perineal unilateral 
direita recidivante em um canino Yorkshire Terrier. 

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um canino, 
macho, Yorkshire Terrier, com 10 anos e 4 meses de idade, pesando 4,3kg e castrado. O tutor relatou 
que o paciente já havia passado por dois procedimentos cirúrgicos de herniorrafia perineal, porém 
os sinais clínicos como aumento de volume perineal e disquezia, retornaram. Ao exame clínico, 
constatou-se a recidiva da hérnia perineal pela palpação retal e a presença de divertículo retal com 
acúmulo de fezes. Foram solicitados hemograma, onde observou-se leucocitose por neutrofilia e 
bioquímicos (albumina, ALT, FA, ureia, creatinina), que evidenciou hiperalbuminemia. Também 
foi realizado exame ultrassonográfico, onde confirmou-se aumento de volume em região perineal, 
apresentando retenção fecal e deslocamento do reto, formando um divertículo retal. O paciente 
foi internado para estabilização clínica e realização de procedimento cirúrgico. O animal foi 
previamente preparado para o procedimento cirúrgico, com jejum alimentar e hídrico de oito horas. 
A técnica de escolha para o caso de recidiva foi a herniorrafia perineal com transposição do músculo 
obturador interno e plicatura para inversão de divertículo retal. Foi realizada uma incisão sobre a 
região herniária perineal direita da base da cauda até o ângulo medial da tuberosidade isquiática. 
Foi identificado o divertículo retal e realizadas suturas de plicatura no mesmo para sua correção, 
utilizando nylon 4-0. No transoperatório, notou-se a presença de uma tela de polipropileno do 
procedimento cirúrgico anterior, a qual foi removida. Após, foram realizadas suturas isoladas 
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simples com nylon 0 entre os músculos coccígeos e esfíncter anal externo. O músculo obturador 
interno foi desinserido na sua porção de inserção isquiática e elevado, suturando-o aos músculos 
já citados através de suturas isoladas simples com nylon 0. A aproximação do subcutâneo foi 
realizada com fio de poliglecaprone 25 n º 3-0 em padrão simples contínuo, por fim a dermorrafia 
foi realizada com fio de nylon 4-0 em padrão Wolff. O paciente permaneceu internado recebendo 
dipirona (25mg.kg-1TID/SC), metadona (0,3mg.kg-1/TID/SC), cefalotina (25mg.kg-1/TID/IV), 
meloxicam (0,1mg.kg-1SID/IV), óleo mineral (1ml.kg-1/BID/VO), e alimentação somente com 
ração pastosa. Dois dias após o procedimento, o paciente recebeu alta médica, com tratamento 
domiciliar com antibioticoterapia, analgesia e uso de anti-inflamatório, além dos cuidados pós 
operatórios como limpeza de pontos e utilização de colar elizabetano. Após 12 dias, retornou para 
retirada de pontos, bem clinicamente e com a ferida plenamente cicatrizada. 

Conclusão: O prognóstico do caso relatado foi favorável devido a correta intervenção clínica 
e cirúrgica, visto que a técnica utilizada é considerada uma das mais efetivas. Porém, é de suma 
importância que o tutor seja alertado a respeito de possíveis complicações tais como tenesmo, 
incontinência fecal, prolapso retal entre outros. 

Referências: FOSSUM, T. W. Cirurgia de pequenos animais. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2021.

MORTARI, A.C.; RAHAL, S.C. Hérnia perineal em cães. Ciência Rural, Santa Maria, 2005. Acesso em 
12 de julho de 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cr/a/ZrhmZcGG3BNTwVgvSDpvtkq/
abstract/?lang=pt&stop=next&format=html
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Introdução: A ruptura de bexiga tem sido sugerida como mais frequente em cães machos do que 
em fêmeas pelo fato de que a uretra longa e estreita dos machos não pode sofrer rápida dilatação; 
entretanto, bexigas rompidas são comuns em fêmeas que sofreram trauma veicular (FOSSUM, 
2021). O animal com ruptura da bexiga pode apresentar uremia, hematúria, disúria, dor abdominal 
e/ou abaulamento abdominal. Hematomas abdominais e perineais são comuns em casos de trauma 
veicular, particularmente se ocorrerem fraturas pélvicas. (KING; BOAG, 2013). No presente relato 
será abordado um caso de ruptura de bexiga e osteossíntese de púbis em um canino.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um 
canino, macho, SRD, 2 anos e 1 mês, pesando 4,7kg, não castrado. O tutor relatou que o paciente 
sofreu um atropelamento, que não viu o trauma, porém logo em seguida se dirigiu ao hospital. 
Foram solicitados exames de sangue como hemograma e bioquímicos (albumina, ALT, FA, ureia 
e creatinina). No hemograma observou-se apenas a presença de neutrófilos tóxicos. Já no perfil 
bioquímico, constatou-se aumento de ALT, FA e um leve aumento de ureia. O paciente foi internado 
para tratamento e estabilização clínica, com a suspeita de ruptura de uretra. Foi realizada cistografia 
de contraste positivo, confirmando ruptura da bexiga urinária. O animal foi encaminhado para 
procedimento cirúrgico com preparação prévia de jejum de sólidos e líquidos. Foi realizado acesso 
de celiotomia retro umbilical e osteotomia púbica com incisão na musculatura do púbis na linha 
mediana, identificada a fratura do púbis no lado direito e afastamento da musculatura adutora. 
Após, procedeu-se com o isolamento da uretra prostática, inspeção do sistema urinário e observado 
o ponto de perfuração na vesícula urinária, em sua porção ventral. Realizou-se o desbridamento 
e síntese em padrão isolado simples com poliglecaprone 25 nº 4-0. Após, teste de vazamento 
com o enchimento retrógrado da bexiga, fez-se a lavagem da cavidade abdominal com solução 
de ringer lactato e omentopexia. Procedeu-se a osteossíntese do púbis, com quatro orifícios nos 
fragmentos adjacentes e colocação de dois fios de cerclagem nº1, unindo os fragmentos com técnica 
de hemicerclagem. Após, realizou-se a rafia da musculatura abdominal e dos músculos adutores 
com nylon 2-0 em padrão sultan, redução do subcutâneo com poliglecaprone 3-0 em padrão 
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simples contínuo e dermorrafia com nylon 4-0 em padrão sultan. No pós-operatório o paciente 
permaneceu internado recebendo dipirona (25mg.kg-1TID/SC), metadona (0,3mg.kg-1/QID/
SC), cetamina (1mg.kg-1/TID/SC), cefalotina (25mg.kg-1/TID/IV), meloxicam (0,1mg.kg-1SID/
IV), óleo mineral (1ml.kg-1/BID/VO), citrato de maropitant (1mg.kg-1/SID/SC), metronidazol 
(15mg.kg-1/BID/IV) e alimentação somente com ração pastosa. Após sete dias de internação e 
mais um procedimento de ostectomia da cabeça e colo femoral esquerdo, o paciente recebeu alta. 
Após 14 dias, retornou para retirada de pontos e não apresentava nenhuma complicação. 

Conclusão: A ruptura da vesícula urinária pode ocorrer por corte de fragmentos de fraturas 
pélvicas, como descrito no caso. Um ponto positivo foi a rapidez do tutor ao se encaminhar ao 
hospital veterinário, bem como a correta intervenção cirúrgica e boa recuperação do paciente, o 
que garante um prognóstico favorável e maiores chances de sucesso nos procedimentos realizados. 

Referências: FOSSUM, T. W. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

KING, L.G.; BOAG, A. Manual BSAVA de emergência e medicina intensiva em cães e gatos. 2.ed. São 
Paulo: MedVet, 2013. 
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Introdução: Émille Benveniste, em Problemas de Linguística Geral (PGL) I e II, traz vários 
ensaios sobre a linguagem, como base levaremos em conta: Vista d’olhos sobre o desenvolvimento 
da linguística (PGL I - 1976), Estrutura da língua e estrutura da sociedade, A linguagem e a 
experiência humana e A forma e o sentido na linguagem (PGL II - 1989). Benveniste (1989 p.20) 
assim se posiciona acerca da linguagem: “a linguagem, faculdade humana, característica universal 
e imutável do homem”. Portanto, o ser humano é constituído de linguagem, e por ela se integra no 
meio social em que vive. Incluiremos aqui questionamentos recentes e relevantes quanto ao uso 
da linguagem no dia a dia, um grande exemplo é como a comunicação, pela linguagem, foi feita 
durante a pandemia? Entendemos que a linguagem está presente em tudo, e como bem define 
Benveniste (1976, p. 27): “ a linguagem representa a mais alta forma de uma faculdade que é 
inerente à condição humana, a faculdade de simbolizar.”

Metodologia: Desde os tempos mais remotos, o ser humano se comunica - não entraremos nos 
méritos históricos - e em sua evolução a linguagem sempre o acompanhou. Conforme Benveniste 
(1976, p.27), “a sociedade não é possível a não ser pela língua; e, pela língua, também o indivíduo", 
constata-se, portanto, que a língua, ferramenta pela qual a linguagem acontece é formadora do 
sujeito e, consequentemente, formadora da sociedade. Não seria possível uma sociedade sem a 
linguagem. Cabe ressaltar o conceito de língua para Benveniste (1989, p. 93): “ a linguagem é 
dada com a sociedade. Por sua vez, a sociedade só se sustenta pelo uso comum de signos de 
comunicação.” Dessa forma, língua, linguagem e sociedade constituem integralmente o homem. 
Estamos ainda vivendo em um período pandêmico, durante o qual o isolamento social afetou 
milhares de pessoas. Quando questionamos o motivo que levou muitas pessoas a sofrerem 
depressão, por exemplo, em grande parte notamos que o afastamento da sociedade e a falta de 
contato com outras pessoas foi a causadora disso. Esta situação atípica bem ilustra o quanto a 
comunicação humana é afetada em sua essência de linguagem, pois, conforme Benveniste (1989, 
p.99), “a linguagem serve para viver”. A falta de contato social pode ser refletida a partir da noção 
de semântica de Benveniste: (...) vemos desta vez na língua sua função mediadora entre o homem 



Página 206

e o homem, entre o mundo, entre o espírito e as coisas, transmitindo a informação, comunicando 
a experiência, impondo a adesão,suscitando a resposta, implorando, constrangendo; em resumo, 
organizando toda a vida dos homens. (BENVENISTE, 1989, p.229) Benveniste (1989, p.93) diz que 
“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”, a pandemia reafirmou a afirmação benvenistiana 
segundo a qual todos nós recorremos a vários usos da linguagem para mantermo-nos ligados ao 
social e ao outro. Eis que a linguagem é social, Benveniste (1970, p. 97) “É porque a língua representa 
uma permanência no seio da sociedade que muda, uma constância que interliga as atividades 
sempre diversificadas. Ela é uma identidade em meio às diversidades individuais.”. Mas outros 
autores afirmam (...) que a língua é - como dizem eles - o espelho da sociedade, que ela reflete a 
estrutura social em suas particularidades e suas variações, e que ela é mesmo por excelência o 
índice das mudanças que se operam na sociedade e nesta expressão privilegiada da sociedade que 
se chama a cultura. (BENVENISTE, 1989, p.94) As relações inter-humanas podem ser entendidas 
aqui como a troca mútua que se estabeleceu entre dois ou mais indivíduos. O meio pelo qual se 
estabeleceram essas relações são independentes, pois todas elas incluem a linguagem como objeto 
final. Seja por whatsapp, email, um bilhete dois vizinhos em sua janela conversando - todas essas 
pessoas usam a língua e têm como objetivo chegar à comunicação, por meio da linguagem. 

Conclusão: O mundo, sempre será constituído de língua e de linguagem. Sem ela, as relações 
sociais não seriam possíveis. Afirma-se, portanto, que no escopo da teoria enunciativa trabalhada 
encontramos elementos teóricos que nos ajudam a pensar na constituição do indivíduo em meio à 
sociedade; e essa constituição se centra na linguagem.

Referências: BENVENISTE, Problemas de Linguística Geral I. Campinas: Pontes Editora, 1976.

BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral II. Campinas, SP. Pontes, 1989.
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Introdução: O tráfico de drogas é um grande desafio social, sendo a consequência das falhas 
políticas e da má distribuição econômica da população (GANEM, 2019). Em dados do Atlas da 
Violência (IPEA, 2020), nos últimos 10 anos são em média 60 mil homicídios por ano no Brasil, 
sendo a maioria deles decorrente do tráfico: “acerto de contas” e resolução do Estado (apenas) 
com a utilização da força. Alto índice de encarceramento em massa, avanço do domínio do tráfico 
e das milícias sobre territórios marginalizados, abuso de drogas e escassez de direitos básicos de 
qualidade de vida. Diante disso, este relato de experiência busca apresentar o estudo realizado na 
disciplina de Psicologia Institucional, do curso de Psicologia, no qual foi proposto compreender a 
relação entre esses fatores, da ausência de suporte do Estado aos jovens periféricos e da lei simbólica 
e concreta que pode interferir na subjetividade destes. Então, foi utilizado o documentário Falcão: 
meninos do tráfico, como base de análise. 

Metodologia: Os adolescentes vindouros de famílias de baixa renda são geralmente o perfil dos 
“trabalhadores do tráfico de drogas”, iniciando essa inserção no mundo do crime por inúmeros 
fatores. De forma objetiva, os aspectos estruturais que explicam essa condição são a própria condição 
de exclusão da sociedade e pela negligência do Estado, bem como pela falta de oportunidades 
de educação de qualidade e inserção digna no mercado de trabalho. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) em seu Capítulo I, artigo 7, estabelece que: "a criança e o adolescente têm 
direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência". É 
importante destacar que este artigo não condiz com esta realidade de parte significativa da 
juventude advinda de territórios periféricos em nosso país e isso se pode analisar no discurso dos 
adolescentes entrevistados no documentário “Falcão - meninos do tráfico” do rapper MV Bill que 
será um subsidio importante para a compreensão dessa problemática. Freud, em “Totem e Tabu” 
(1993) entende que a sociedade é regida por leis, inclusive dentro de casa, o poder vem dessa lei 
do mais forte, é necessário respeitar as regras, abdicar e adiar alguns sonhos em nome da lei que 
deveria ser internalizada no sujeito pela família, mas que também é internalizada no tráfico, e assim, 
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os jovens conseguem acessar algo da função paterna, das regras e do interdito. No documentário 
mostraram os relatos dos adolescentes que estão nesse meio, à maioria dos entrevistados disseram 
que não tiveram o pai presente, uns morreram, outros não assumiram esse papel e alguns batiam 
em seus filhos. As mortes desses pais foram em cima do tráfico, de trocas de tiros com a polícia e o 
uso e abuso de drogas e álcool. Além da falta de interditos faltou o amor de mãe (função materna), 
de família e do diálogo: “se eu tivesse uma família pra conversar, eu não “taria” nessa vida, não” 
(FALCÃO MENINOS DO TRÁFICO, 2015). O Estado também se torna a lei da sociedade, com 
punições, mas que dão (ou deveriam dar) direitos para o pleno exercício da cidadania. As punições 
são os tiros e as mortes. Os direitos são escassos, não há estudo, trabalho e nem perspectiva de 
futuro. Os adolescentes entrevistados têm consciência disso tudo e o único meio para a sustentação 
da sua família é o tráfico, e a polícia colabora para essa prática, sendo totalmente corrupta: “se 
acabar o crime, acaba a polícia. Então o tráfico de drogas não vai acabar tão cedo” (FALCÃO 
MENINOS DO TRÁFICO, 2015). Diante dessa análise, fica explícito que a problemática perpassa 
de geração em geração, como um ciclo repetitivo e de lealdade, como explica a Teoria Sistêmica, 
mais especificamente na transgeracionalidade familiar. Na presença disso, fica visível a demanda 
para um trabalho psicossocial, de reflexão que a problemática - tráfico de drogas - oferta. 

Conclusão: Diante disso, faz-se necessário colocar esses adolescentes como protagonistas de sua 
própria história, procurando entender os seus sentimentos, visão de futuro, suas competências 
a partir de uma escuta atenta e respeitosa, com grupos terapêuticos - apoio interdisciplinar: 
psicólogos comunitários, especialistas na área de drogadição e assistentes sociais, tendo um 
encontro humanizado.

Referências: DOCUMENTÁRIO, Falcão – meninos do tráfico. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=B-s2SDi3rkY>. Acesso em: 21 jul. 2021.

ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: < https://
www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-
adolescente-versao-2019.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2021.

FREUD, S. Totem e Tabu e outros trabalhos. Trad. James Strachey. vol. XIII, 1913 – 1914.

GANEM, P. M. Tráfico de drogas: o problema do Brasil. JusBrasil. Acesso em: 22 jul. 2021.

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência. Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, 2020. . Acesso em: 25 jul. 2021. 
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Introdução: A presente pesquisa tem origem da minha vivência nas escolas de educação básica, 
atuando como professora de Pedagogia, que percebe os inúmeros desafios enfrentados pelo 
Coordenador Pedagógico. O Coordenador atua como um dos pilares centrais no desenvolvimento 
da escola e, por isso, seu papel é vital na constituição das relações e na organização escolar. Essa 
pesquisa, pretende analisar o processo de evolução da nomenclatura do Supervisor Educacional até 
chegar ao profissional hoje nominado de Coordenador Pedagógico. Os estudos aqui apresentados 
dedicam-se a investigar as ações desenvolvidas pelo Coordenador Pedagógico nas escolas de 
educação básica, refazendo seu percurso formativo e a constituição de sua identidade profissional, 
as problemáticas que constituem sua prática e os desafios pertinentes ao seu fazer pedagógico, 
tendo vista, os avanços e conquista deste profissional no espaço escolar e seu importante trabalho 
ao desenvolver a formação continuada dos professores.

Metodologia: A presente pesquisa tem como objetivo geral investigar os fundamentos 
teórico-metodológicos acerca de como se desenvolve a constituição formativa do Coordenador 
Pedagógico em seus diferentes processos e espaços constitutivos, seja em seu período de 
graduação, especialização ou no cotidiano escolar. A função de Coordenador Pedagógico, está 
ganhando espaço e se consolidando no campo educacional, após diversas trocas de terminologias e 
atribuições destinadas a ele, este profissional vem estabelecendo seu lugar de atuação, a construção 
de sua identidade profissional e garantindo a efetivação de seu trabalho. Compreender a função 
profissional do Coordenador Pedagógico, está relacionada a construção e reconhecimento social 
de sua profissão. Essa identidade profissional é formada ao longo dos anos, com o decorrer das 
formações realizadas, as experiências construídas através da práxis pedagógica e da troca com 
os pares de trabalho na escola. É nesse contexto, que o trabalho desenvolvido pelo Coordenador 
inclui colocar-se como um parceiro do professor, agindo de maneira colaborativa, a fim de 
garantir a execução dos planos de trabalho e ensino, buscando o fortalecimento das práticas 
pedagógicas e metodológicas. Para isso, é importante que o Coordenador lembre-se e coloque-
se como um profissional que antes de Coordenador é principalmente um professor, com isso ele 
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passa a ser visto pelo grupo de professores como um parceiro que compreende as angústias e 
dificuldades e que pode efetivamente contribuir com o trabalho do professor. O Coordenador 
Pedagógico também assume um papel imprescindível no ambiente escolar, que é a construção 
de um processo de formação continuada voltado as necessidades daquele espaço escolar. Assim, 
o coordenador, auxilia o grupo de professores, executando um projeto de formação continuada 
dentro do espaço escolar, que oportunize ao professor dar continuidade aos estudos de sua 
formação inicial, ou discutir questões que dificultam suas ações pedagógicas diárias, relacionando 
o conhecimento prático adquiro ao conhecimento teórico, tão necessário para dar viabilidade ao 
trabalho formativo, resultando em uma ação reflexiva. O conceito de formação carrega imbricado 
consigo, a necessidade de criar um novo horizonte técnico ou social, a formação atua libertando o 
sujeito de velhos hábitos e práticas, dando possibilidade de que ressignifique suas ações. Pensar 
a formação é compreender que os sujeitos estão em busca de constante ressignificação de suas 
práticas. O coordenador, é sujeito de sua formação, que constitui sua identidade profissional ao 
longo dos processos de formação e autoformação que se dedica. É nesse sentido, que a formação 
aqui defendida vai além daquela programada e aplicada a todos os coordenadores, não se trata de 
uma formação do verbo formatar, mas sim uma formação emancipatória, que desperte nos sujeitos 
a capacidade do pensar e agir crítica e reflexivamente. 

Conclusão: Estabelecer processos de formação continuada não é tarefa fácil, requer rigor científico 
e participação efetiva dos sujeitos envolvidos. O cotidiano escolar necessita de constante reflexão-
ação-reflexão, identificamos como mais significativo, o processo de formação pela práxis, aquela 
que uni teoria e prática e que pode ser desenvolvido em serviço, organizado pelo Coordenador 
Pedagógico. 

Referências: BENINCÁ, Elli; MÜHL, Eldon Henrique (Coord.). Educação: práxis e ressignificação 
pedagógica. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2010.

FÁVERO, Altair Alberto; TONIETO, Carina. Educar o educador: reflexões sobre formação docente. 
Campinas: Mercado de Letras, 2010.

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza (orgs.). O coordenador pedagógico e a formação centrada na escola. 
São Paulo: Loyola, 2015.

PLACCO, Vera Maria Nigro De Souza; SOUZA, Vera Lucia Trevisan De e ALMEIDA, Laurinda Ramalho 
De (Coord.). O Coordenador pedagógico e a formação de professores: intenções, tensões e contradições. 
(Relatório de pesquisa desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas por encomenda da Fundação Victor 
Civita). São Paulo: FVC, 2011.
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Introdução: Ao visitar cemitérios da área rural em cidades do Rio Grande do Sul, observamos 
uma tendência de abandono desses lugares e descarte, ou substituição, de sua cultura material. 
Em movimento contrário, a última gestão do município de Nova Bassano (2017 – 2020) incluiu 
um cemitério polonês, interiorano, na rota turística municipal. Este cemitério passou por uma 
revitalização, ação solicitada por membros da comunidade desde a década de 1990. No entanto, 
os demais cemitérios do município não receberam a mesma atenção. A partir da visitação a oito 
cemitério do município de Nova Bassano, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre 
cemitérios – compreendidos como lugares de patrimônio –, turismo e a construção de identidades. 
Justificamos este estudo ao considerar a memória dos mortos como um dos fatores de identidade 
e coesão de uma comunidade (BELLOMO, 2008), e percebemos uma lacuna na produção 
historiográfica sobre cemitérios interioranos.

Metodologia: O município de Nova Bassano fazia parte da antiga colônia de Alfredo Chaves, 
área de colonização mista, para onde destinaram-se imigrantes europeus. Dois grupos em especial 
são interessantes para este estudo, italianos e poloneses. Em tais áreas, que podemos entender 
como áreas de fronteiras culturais, a convivência entre os diversos grupos por vezes apresentou 
aspectos conflituosos. É o caso das relações entre imigrantes poloneses e demais imigrantes. 
Isto porque os poloneses eram vistos como inferiores, e um dos principais motivos era o fato 
de que a Polônia encontrava-se ocupada por potências estrangeiras. Foi este contexto histórico 
que impulsionou nossa pesquisa, observando que um município cuja maioria dos habitantes 
descende de imigrantes italianos, incluiu na rota turística um cemitério polonês. Apesar de não ser 
tão praticado no Brasil, o turismo cemiterial é comum em diversos países, apresentando-se como 
destinos o Cemitério Père-Lachaise, em Paris, ou o Cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, por 
exemplo. Compreendemos o turismo em cemitérios patrimoniais enquanto atividade que pode 
proporcionar a transmissão de culturas à outras gerações ou grupos, além de ser suporte para a 
construção identitária (NOGUEIRA, 2013). Mas para que isso ocorra, é necessário que estes espaços 
sejam compreendidos, valorizados e preservados, e, em especial, reconhecidos pelas comunidades 
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nas quais se inserem. Para esta pesquisa, visitamos os seguintes cemitérios: Cemitério Polonês, 
Cemitério Municipal, e os cemitérios das comunidades Sagrado Coração de Jesus, São Pedro, São 
Roque, São Paulo, Boa Fé e Nossa Senhora de Caravaggio. A seleção destes cemitérios ocorreu 
com base no depoimento de munícipes e observamos que estes espaços apresentavam uma 
amostra constante no que diz respeito à tipologia tumular. Ao visitar tais cemitérios, selecionamos 
os túmulos em análise a partir de critérios como: a) possibilidade de análise simbólica; b) 
interferências; c) conservação; d) datação. Observamos, a partir dessas visitas, que os cemitérios 
são muito similares, com configuração e tipologias tumulares idênticas. No entanto, o cemitério 
polonês se destaca pela diferença. Enquanto os outros cemitérios apresentam sepultamentos em 
túmulos e jazigos, no cemitério polonês, sepultava-se diretamente no solo, com apenas uma cruz 
de ferro na cabeceira. Estes lugares podem ser vetores na construção identitária dos sujeitos de 
uma comunidade, e os conceitos de identidade e diferença são codependentes (SILVA, 2013). Isto 
quer dizer que o sujeito se constitui de elementos aos quais se identifica, precisando da diferença 
para que a identidade tenha destaque. Essas identidades que são construídas em vida encontram 
nos cemitérios um aporte para superar o trauma da finitude existencial, podendo manifestar-se na 
cultura material, representada pelas lápides, cruzes e ornamentos.

Conclusão: Partimos do objetivo de analisar a relação entre cemitérios e a construção identitária, e 
percebemos que essas identidades apresentam-se de forma híbrida. Uma hipótese que se apresenta 
à eleição do cemitério polonês como destino turístico é a diferenciação. Apesar dessa adição 
turística ser importante, a falta de atenção aos demais cemitérios pode resultar no apagamento da 
história contida neles.

Referências: BELLOMO, Harry Rodrigues (Org.). Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade, 
ideologia. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008.

NOGUEIRA, Renata de Souza. Quando um cemitério é patrimônio cultural. Dissertação (Mestrado em 
Memória Social - Memória e Patrimônio). Centro de Ciências Humanas - UNIRIO. Rio de Janeiro. 2013. 
126p. Disponível em: http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/
Diss321.pdf. Acesso em: 28 novembro 2020.

SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu da 
(Org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. P. 73-
102.
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Introdução: A arteterapia é um processo terapêutico que ocorre por meio da utilização das 
diversas linguagens expressivas, permitindo que o participante expresse em símbolos seus 
conteúdos internos como conflitos, emoções e afeto. Com isso, o projeto de extensão “Arteterapia, 
cuidado e saúde emocional”, em andamento, possui o objetivo de proporcionar um ambiente livre 
para a expressão artística e criativa dos sujeitos com mediação e incentivo. Assim, o trabalho será 
relatado um recorte das vivências realizadas, até o momento de construção do texto, com um grupo 
de mulheres idosas atendidas no espaço educativo do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider 
(MAVRS/UPF), bem como o papel social presente nas propostas arteterapêuticas planejadas. 

Metodologia: A arte, enquanto conhecimento verbal e não verbal, possui potencialidade de 
produzir empatia e criar relações de afeto e trata-se de uma área que se mostra indispensável 
para a promoção de um desenvolvimento mais humano da sociedade. Tem o intuito ainda de 
estimular a produção imagética, a autonomia criativa, o desenvolvimento da comunicação, a 
valorização da subjetividade, a liberdade de expressão, o reconciliar emocional e a função catártica 
(VALLADARES, 2009). Dentro desta perspectiva, a arteterapia consiste no trabalho secundário 
em torno da produção, dessa forma, não se objetiva se distrair com arte, ocupar o “tempo livre” e 
desenvolver habilidades artísticas, mas proporcionar a compreensão das mensagens do produto 
simbólico produzido (MACIEL; CARNEIRO, 2012). O projeto de extensão “Arteterapia, cuidado e 
saúde emocional”, proposto pelos cursos de Artes Visuais (L e B), em parceria com a especialização 
em Arteterapia, da Faculdade de Artes e Comunicação (FAC/UPF), teve início com o atendimento 
de oficinas arteterapêuticas de um grupo de 12 mulheres idosas, com idades acima de 55 anos, no 
espaço pedagógico do MAVRS. A fim de estabelecer uma identidade ao grupo, as ações neste espaço 
foram denominadas por “Círculo das mulheres femininas”. As propostas que fundamentarão os 
encontros estão pautadas no desenvolvimento de oficinas arteterapêuticas, com atividades que 
incluem o manuseio das linguagens artísticas de desenho, pintura, escultura, gravura e colagem, 
utilizando materiais como caixas de medicamentos, bulas, blísteres e outros materiais que são 
recolhidos pelas próprias participantes do “Círculo das mulheres femininas”. Dessa forma, além 
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das vivências para o bem-estar das participantes, o projeto contempla a produção de módulos 
pedagógicos que serão utilizados tanto no espaço do museu, quanto doados para a APAE de Passo 
Fundo, sendo algumas produções criadas com características de acessibilidade também para o 
público com deficiência visual. Esses módulos serão confeccionados com materiais recicláveis 
das próprias caixas de medicamentos e bulas, como protagonismo das participantes do projeto, 
ao recriarem algumas obras de artistas locais que possuem exposições no MAVRS, tornando-as 
acessíveis ao público visitante do museu e aos alunos e usuários da APAE. Observando o exposto, 
reside nesta ação o papel social do projeto de ampliar o contato da comunidade com a arte, bem 
como de oportunizar a reflexão sobre o descarte correto de medicamentos, reutilização e reciclagem 
de materiais. 

Conclusão: Por conta do projeto de extensão Arteterapia, cuidado e saúde emocional estar 
em andamento, os resultados das propostas apresentadas e das oficinas serão avaliados após o 
término do período de desenvolvimento do projeto, visando responder os objetivos descritos neste 
trabalho.

Referências: MACIEL, Carla. CARNEIRO, Celeste (Orgs.). Diálogos criativos entre a arteterapia e a 
psicologia Junguiana. Rio de Janeiro: Wak, 2012.

VALLADARES, Ana Cláudia Afonso. Possibilidades de avaliação em arteterapia: o que se deve buscar, 
o que se deve olhar? In: ORMEZZANO, Graciela (Org.). Questões de arteterapia. 3. ed. Passo Fundo: Ed. 
Universidade de Passo Fundo, 2009. p. 13-31.
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Introdução: Os resíduos sólidos configuram importantes produtos do metabolismo urbano, 
representando um crescente desafio para gestores e cidadãos. Afinal, sabe-se que a maior parte 
dos materiais produzidos não recebe a destinação e tratamento adequados. Estima-se que, em 
2018, foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil (Abrelpe). 
Quando negligenciados, estes materiais causam devastador impacto na dinâmica ambiental, com 
riscos para o ambiente e para a saúde da população. Preocupados com as dificuldades citadas, os 
alunos da disciplina de Ecologia Urbana (Ciências Biológicas B nível III) procuraram, através de 
um questionário, registrar a percepção de vizinhos e familiares sobre as questões relacionadas à 
cadeia do resíduo. Este levantamento articula-se com o Projeto de Extensão Fazendo a Lição de 
Casa. A iniciativa visa gerar um processo de sensibilização acerca da problemática e incentivar a 
continuidade do estudo pelos próximos acadêmicos da disciplina.

Metodologia: Elaboramos um documento virtual piloto, na forma de questionário não 
identificado, contendo 22 questões, abrangendo as seguintes seções: Perfil socioeconômico do 
entrevistado; Modo de separação do lixo; Conhecimento acerca de classificação e impacto dos 
resíduos sólidos; Formas de consumo e reciclagem dos materiais. Valle et al. (2004) propõem 
hipóteses de pesquisa para a prática da separação de materiais recicláveis nos domicílios. Entre 
estas hipóteses, destacam-se a relação com gênero, idade e escolaridade. Dessas, apenas gênero 
não foi avaliado no questionário. O documento foi enviado via e-mail para membros do círculo 
social da turma, durante o mês de maio, totalizando 34 entrevistados de 15 municípios diferentes. 
A maior porcentagem dos entrevistados concentrou-se em duas faixas etárias: 13 pessoas (38,23%) 
entre 18 e 24 anos, e 13 (38,23%) entre 25 e 59. Dentre todos os entrevistados, apenas 7 (20,58% ) 
informaram não separar resíduos. A porcentagem de pessoas que não separam o lixo, neste estudo, 
é inferior à média nacional realizada pelo Ibope no ano de 2018, no qual 39% dos brasileiros não 
separa o lixo. Nesse sentido, 67,64% dos entrevistados (23) reconhecem a importância de separar 
os resíduos da residência. O que é relativamente condizente com o número de pessoas que 
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efetivamente fazem a separação de resíduos: 76,47% (26 pessoas). Quanto à separação dos resíduos, 
41,17% dos entrevistados (14 pessoas) responderam que a sua maior dificuldade é o fato de não 
saber distingui-los. No entanto, 94% reconhecem que o lixo domiciliar deve ser depositado na rua 
de forma separada e coletado de modo seletivo. Dessa forma, nota-se que o acesso à informação 
nem sempre está acompanhada da ação efetiva por parte da população, o que denota a ausência 
de políticas claras quanto a separação dos resíduos por parte da gestão municipal. Ademais, 
mesmo que de forma indireta, 88,23%, o equivalente a 30 pessoas, demonstrou conhecimento 
e concordância com a responsabilidade compartilhada. Essa noção foi trazida pela Lei Federal 
de Resíduos Sólidos 12.305/2010 e deixa claro que todos os agentes envolvidos na produção, 
comercialização e consumo de produtos industrializados são responsáveis pelo destino adequado 
dos produtos. Quanto ao conhecimento do destino final dos resíduos da cidade onde residem, 
64,70% dos entrevistados alegam não ter conhecimento. Isso está em desacordo com o Art. 6º 
da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que estabelece como um de seus princípios o direito 
da sociedade à informação e ao controle social. Dessa forma, nota-se pouca divulgação sobre a 
política de resíduos dentre os municípios representados no estudo. 

Conclusão: Reunir dados referentes a este estudo resultou em uma experiência de aproximação 
e diálogo com a comunidade, possibilitando a aplicação de conhecimentos adquiridos. Notamos 
a necessidade de incrementar a divulgação sobre processos que envolvem os resíduos, através 
das prefeituras, visto que a maior dificuldade dos entrevistados é a falta de conhecimento sobre 
métodos de separação e reciclagem. 

Referências: ABRELPE. Panorama 2018/2019. Disponível em: https://abrelpe.org.br/panorama/.

VALLE, P. O., REIS, E., MENEZES, J., REBELO, E. Behavioral determinants of household recycling 
participation: the Portuguese case. Environment and Behavior, vol. 36, n. 4, 2004.

BRASIL. Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Art. 20.

https://abrelpe.org.br/panorama/
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Introdução: A fitossociologia é uma ciência que integra diversos aspectos biológicos e 
ecológicos das comunidades vegetais, desde as interações entre meio antropizado e a flora local 
até a caracterização de determinadas unidades amostrais estudadas. A fitossociologia, contempla 
pesquisas que promovem o conhecimento, a conservação e a manutenção dos ambientes florestais 
e espécies nativas (JOHN; DÜPONT; LOBO, 1837). Objetivou-se promover o conhecimento 
fitossociológico de uma floresta do Município de Vanini/RS e observar a riqueza de espécies 
arbóreas florestais nativas, e suas relações ecológicas avaliadas por meio dos parâmetros de 
caracterização da comunidade vegetal. Com isso, as atividades de recuperação e conservação das 
florestas do município de Vanini poderão apresentar maior eficácia. Esses estudos fitossociológicos 
determinam diagnósticos de áreas que podem vir a ser Áreas de Preservação Permanente (APPs), 
ou até mesmo Unidades de Conservação (UCs) (ANDRADE; WOBETO; MARIA, 2017). 

Metodologia: O estudo foi realizado em um ambiente florestal de cinco hectares, localizado na 
Linha Vicensi do município de Vanini/RS. Foram estabelecidas duas áreas amostrais de 10 X 10 
m, em diferentes ambientes fitofisionômicos, adotando-se como critério de inclusão para a seleção 
de espécies arbóreas o fato de apresentar no mínimo 0,30 m de circunferência da altura do peito 
(CAP). Para este estudo foram utilizados materiais como: uma trena de 30 metros, um barbante 
de 100 metros, uma foice de mão, uma prancheta para anotações das medidas encontradas, duas 
fichas de coleta de fitossociologia, uma caneta e um lápis, uma borracha, e folhas de oficio para 
posteriores desenhos (verticais e horizontais) e cálculos. Desse modo, foram mensuradas a altura 
comercial e altura total da árvore, a densidade absoluta e relativa, a frequência absoluta e relativa, 
a dominância absoluta e relativa, além da área basal, o índice de valor de cobertura (IVC) e o índice 
de valor de importância (IVI), bem como calculou-se a circunferência na altura do peito (CAP), 
o diâmetro na altura do peito (DAP) e o volume da madeira. Dessa maneira, foram realizados 
perfis verticais e horizontais, e confeccionadas exsicatas para a identificação das espécies nas 
amostragens. No estudo foram avaliados vinte e seis indivíduos de espécies florestais arbóreas 
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distribuídos em seis famílias, entre as quais destacam-se Araucariaceae e Euphorbiaceae. Com 
relação à riqueza da comunidade florestal foram identificadas e dois indivíduos não puderam 
ser identificados. Os resultados dos critérios fitossociológicos avaliados para essas espécies estão 
representados na Tabela 1, destacando-se com relação ao IVI a Araucaria angustifolia (Bertol.) 
Kuntze; Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs; Campomanesia xanthocarpa O. 
Berg; Ocotea pulchella (Ness) Mez; e a Campomanesia guazumifolia O. Berg. Com relação à CAP 
constatou-se que as espécies inventariadas ficaram em sua maioria (0,096%) nas classes acima 
de 0,50 cm. Já em relação à altura, pode-se inferir a classe 6,02 a 10 m como a mais frequente 
nas duas unidades amostrais. Na avaliação da fitossanidade das árvores amostradas observou-
se 21 exemplares com fitossanidade um nas unidades amostrais. Porém foram encontradas duas 
árvores mortas, que podem ser importantes para a reprodução de animais silvestres. Ainda como 
resultados da primeira unidade amostral, verificou-se a frequência e dominância maior da família 
Araucariaceae. Já na segunda unidade amostral, houve maior frequência da família Myrtaceae 
e maior dominância da família Lauraceae. Constatou-se também que a Araucaria angustifolia 
(Bertol.) Kuntze representa a espécie com maior intervalo de altura, assim como possui maior 
Índice de Valor de Importância e frequência em relação os outros indivíduos encontrados nas 
unidades amostrais. Nesse contexto, vale ressaltar que a área estudada possuía a presença de 
bovinos e equinos, o que prejudicou a regeneração das espécies no local. 

Conclusão: Ao realizar este estudo, percebeu-se a necessidade da retirada dos animais domésticos 
presentes na floresta, visto que estes prejudicam a regeneração adequada da área. Apesar disso, o 
local encontra-se bem conservado e preservado pelos moradores, visto que segundo os mesmos 
nenhuma árvore em pé é cortada para utilização humana. 

Referências: ANDRADE, De; WOBETO, Carmen; MARIA, Josilene. Revista Ciências Agroambientais 
Agroambientais Revista de de Ciências e no controle de podridões. [S. l.], 2017. DOI: 10.5327/Z1677-
606220182346.

LORENZI, H. Árvores Brasileiras. Manual de Identificação e cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil. 
Editora Platarum. São Paulo, 1992.

FLORA DO BRASIL. Jardm Botânico do Rio de Janeiro-REFLORA. 2021. Acesso em <http://floradobrasil.
jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/ConsultaPublicaUC.do#CondicaoTaxonCP>. 

JOHN, Jonas; DÜPONT, Adriana; LOBO, Eduardo A. Caderno de Pesquisa, série Biologia, volume 27, 
número 1 43. [S. l.], v. 27, p. 43–48, 1837. 
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Introdução: Medicina e tecnologia são áreas do conhecimento que geram grandes avanços em 
prol da saúde humana e são indispensáveis ao profissional médico. A lógica computacional é 
uma ferramenta norteadora, possuindo papel ímpar na compreensão de funções realizadas pelos 
dispositivos que tem por objetivo buscar soluções para problemas existentes. Aplicativos se 
tornam apoiadores do processo ensino-aprendizagem e, quando associados ao método tradicional, 
potencializam ganhos de quem os utilizam. Nesse sentido, visando auxiliar médicos e estudantes, 
desenvolveu-se, por acadêmicos do quinto nível do curso de Medicina da Universidade de Passo 
Fundo (UPF), um aplicativo que orienta o usuário ao processo de resolução da cetoacidose diabética 
(CAD), com telas interativas e informativas dispostas de forma lógica. O presente relato objetiva 
discorrer sobre o processo e as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do aplicativo por 
alunos que, até então, não possuíam contato com o mundo da informática.

Metodologia: O processo de desenvolvimento iniciou com o interesse dos acadêmicos da 
medicina, na disciplina de Seminário de Pesquisa, em formular um aplicativo capaz de auxiliar os 
colegas da área no manejo da CAD em emergência hospitalar. A escolha dessa patologia deveu-
se à identificação de altas taxas de diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 na presença de CAD 
(1) e, em muitos dos casos, o manejo é desafiador para médicos recém formados ou em fase final 
de formação, devido aos complexos parâmetros que a permeiam. A busca por um aplicativo que 
auxiliasse no diagnóstico e conduta de tal doença, seria uma alternativa para a possível resolução 
desse problema, guiado pela lógica computacional. Com isso, houve a necessidade de realizar um 
estudo em relação as ferramentas computacionais capazes de desenvolver aplicativos que servissem 
como base para estruturação do projeto. Dessa forma, em reuniões semanais da disciplina, os 
acadêmicos, auxiliados por um estudante da informática, desenvolveram o aplicativo na plataforma 
Thunkable, um construtor “drag-and-drop” gratuito, destinado a usuários leigos em programação 
computacional. Baseado na "Apostila para Uso de Go Code" (2) e no livro "Emergências Clínicas: 
Abordagem Prática" (3), o “Algoritmo 1 – Cetoacidose Diabética” da página 1241 foi traduzido 
para linguagem computacional de blocos, na plataforma Thunkable. A dificuldade em organizar 
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a lógica, tanto da clínica médica, quanto da computacional, bem como a construção de telas e a 
compreensão da dinâmica de programação em blocos, foi algo inerente ao grupo, uma vez que 
transpor a linguagem literal em códigos não é algo praticado no curso de medicina. Durante a 
elaboração do projeto, utilizou-se o que se chama de “design participativo”: uma colaboração entre 
pessoas do campo da tecnologia com pessoas especialistas na área em que se objetiva construir o 
aplicativo. Portanto, encaminhou-se o projeto para avaliação de três profissionais da área da saúde 
e um profissional da área da informática, com intuito de receber sugestões e críticas, a fim de 
garantir a melhor versão do software. Alguns dos principais desafios enfrentados foram quanto 
a programação dos blocos, usabilidade, estética, correções pontuais na cronologia dos eventos 
para tratamento da CAD, além de correções em parâmetros e conteúdo específico da doença. 
Por fim, espera-se que ao concluir o aplicativo seja iniciada a comprovação da aplicabilidade e 
efetividade do mesmo, baseado em protocolos e testes aplicados para aqueles que fizerem o uso. 
Para tal, pretende-se utilizar o Centro de Simulação Realística (CSR) da UPF em testes práticos, 
com o intuito de avaliar a eficácia do aplicativo na orientação do manejo da CAD, uma vez que 
o CSR permite aos estudantes e profissionais médicos o desenvolvimento de habilidades clínicas 
e procedimentos utilizando a simulação realística, com modelos de alta fidelidade e softwares de 
realidade virtual.

Conclusão: Com base na experiência, aproveitou-se de maneira singular a disciplina, visto que 
em nenhum momento da formação médica haveria esse contato com o mundo da informática. 
Portanto, o desenvolvimento desse projeto foi um desafio enriquecedor, considerando a importância 
da tecnologia na assistência médica, sendo imprescindível compreender essa inovação para o 
diagnóstico e tratamento das patologias.

Referências: 1. SOUZA, Leonardo Calil Vicente Franco de et al. Cetoacidose diabética como apresentação 
inicial de diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes: estudo epidemiológico no sul do Brasil. Revista 
Paulista de Pediatria, v. 38, 2019.

2. CERBARO, Adrian. Apostila para Uso de Go Code. Passo Fundo, RS: 2019. 

3. MARTINS, Herlon Saraiva [et. al.]. Emergências Clínicas: abordagem prática. 10. ed. rev. e atual. Barueri, 
SP: Manole, 2015.
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Introdução: As ações de Extensão fazem parte do tripé universitário junto ao ensino e à Pesquisa 
(SILVA, 2020). Essa prática vem se mostrando cada vez mais importante, tornando possível que 
o conhecimento adquirido pelos alunos ultrapasse os muros das Universidades. O objetivo desse 
trabalho foi relatar a experiência adquirida através da criação de painéis que pudessem aproximar 
produtores e alunos para troca de conhecimento.

Metodologia: Foi realizado pelos alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de 
Passo Fundo um painel de Extensão Rural, na disciplina de Extensão em Medicina Veterinária. 
O painel teve como objetivo a aproximação entre produtores, alunos e médicos veterinários 
visando a troca de conhecimento e experiências entre todas as partes. Há um fortalecimento da 
relação universidade-sociedade, quando acontece um desenvolvimento de ações que possibilitem 
contribuições aos cidadãos (RODRIGUES et al. 2013). Assim a atividade proposta pelo professor 
da disciplina fez com que os alunos saíssem de sua zona de conforto, sendo desafiados a 
buscar problemas enfrentados de maneira recorrente pelos produtores em suas propriedades 
e profissionais que pudessem contribuir para que esses problemas pudessem ser resolvidos. O 
painel ocorreu de maneira remota ao longo de três dias, abordando os mais diversos assuntos 
como, controle de carrapatos, tecnologia na pecuária leiteira, cuidados com terneiras e novilhas 
e bom manejo da ordenha. Cada grupo abordou de forma simples e explicativa juntamente com 
médicos veterinários que trabalham no campo e lidam diariamente com os temas citados. Ao fim 
de cada painel contatos foram trocados proporcionando a criação de uma rede de ajuda e a criação 
de um network entre os participantes, de tal maneira que todos saíram beneficiados.

Conclusão: A extensão rural é uma oportunidade de colocar em prática tudo que se aprende em 
sala de aula, levando conhecimento para quem mais precisa, de maneira simples e descomplicada. 
Esse movimento é gratificante pois aproxima pessoas e possibilita a mudança de histórias e de 
vidas que são impactadas positivamente pelos trabalhos das universidades.



Página 223

Referências: RODRIGUES, Andréia Lilian Lima; PRATA, Michelle Santana; BATALHA, Taila Beatriz 
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CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA SOCIEDADE. 2013.
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Introdução: A doença é ocasionada por infecções secundárias do umbigo e resulta em artrite, 
conhecida regionalmente no Rio Grande do Sul como “mal do tarde” (RIET-CORREA, 2006). A 
infecção do umbigo é caracterizada por onfalite, onfaloflebite, onfaloarterite ou uraquite, com 
possibilidade de extensão à bexiga, causando cistite (RADOSTITS et al., 2021). A doença pode ser 
evitada através da cura do umbigo que deve ocorrer assim que o recém-nascido for encontrado. 

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV – 
UPF) um bovino, macho, da raça Red Angus, com aproximadamente 3 meses. Ele apresentava 
sinais clínicos de claudicação, aumento de volume no membro anterior esquerdo, na articulação 
úmerorradioulnar, diminuição do apetite e emagrecimento. O proprietário relatou que os sinais 
clínicos haviam sido observados a mais ou menos uma semana e que, anterior a esse, dois animais 
da propriedade haviam apresentado os mesmos sinais clínicos, relatou também que os últimos 
apresentaram claudicação, ficaram caquéticos e morreram. Ao realizar exame físico foi observado 
que o membro anterior esquerdo, na articulação úmerorradioulnar possuía aumento de volume 
com consistência firme e atrofia muscular causada por desuso. Realizou - se coleta do conteúdo 
articular que drenou conteúdo purulento, o mesmo apresentou as seguintes lesões macroscópicas: 
superfícies com formato irregular, coloração acastanhada e consistência friável. Já nas lesões 
microscópicas foi encontrada: hemorragia multifocal. No tecido de sustentação havia presença 
de inflamação necrossupurativa com áreas de infiltrado linfocitário apresentando resultados 
possíveis para o diagnóstico de paniculite, miosite e artrite. Durante a hospitalização o animal 
apresentou desconforto e dor, sendo realizadas seções de fisioterapia com gel de ultrasson, DMSO 
e ultrassom terapêutico, além de medicações para controle da infecção: ceftiofur (quatro mg/kg, 
uma vez ao dia), da inflamação: meloxicam (dois mg/kg, uma vez ao dia) e da dor: dipirona 
sódica (27 mg/kg, a cada doze horas) e sulfato de morfina (4,8 mg\kg, a cada doze horas) 
apesar de tudo, o paciente não apresentou melhoras e foi optado pela realização da eutanásia. 
Na necrópsia foi identificado aumento excessivo do abdômen (timpanizado). Na microscopia 
observou – se as seguintes alterações: o pulmão, apresentava congestão multifocal, hemorragia 
intersticial, broncopneumonia piogranulomatosa, atelectasia e estruturas sugestivas de colônias 
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bacterianas. A traquéia, apresentava traqueíte necrossupurutiva. O fígado, apresentava congestão, 
hemorragia, degeneração vacuolar, sugestiva de lipidose e colangite mononuclear. Os rins, 
apresentavam congestão, hemorragia, nefrose difusa e nefrite intersticial linfoplasmocitária. Os 
linfonodos, apresentavam linfadenite mista inespecífica, áreas de hemorragia. O baço, apresentava 
congestão, hemorragia, hipoplasia da polpa branca e da polpa vermelha e o encéfalo, apresentava 
edema perivascular e perineuronal. Assim, através da necropsia foi possível chegar ao diagnóstico 
definitivo de insuficiência respiratória, broncopneumonia piogranulomatosa com provável origem 
bacteriana. O diagnóstico de morte foi direcionado para o mal do tarde, tendo em vista a data de 
nascimento do animal e as lesões que foram encontradas nos diversos órgãos, sendo tal septicemia 
uma consequência de uma cura mal feito do umbigo. 

Conclusão: O mal do tarde causa sofrimento ao animal e o leva a óbito na grande maioria dos 
casos. É de extrema importância que a cura do umbigo seja feita de maneira correta e que o cuidado 
seja redobrado quando os bezerros nascem fora da época de estação.

Referências: RADOSTITS, Otto M. Clínica Veterinária: Um Tratado de Doenças dos Bovinos, Ovinos, 
Suínos e Caprinos. 2020. 

RIET-CORREA, FRANKLIN; SCHILD, ANA LUCIA; MENDEZ, MARIA DEL CARMEN; A. LEMOS, 
RICARDO ANTÔNIO. Doenças de Ruminantes e Equinos. 2001.

RÓLI, Angelita Honorato; SIMÕES, Rodrigues. Anatomia Veterinária i. 2019.

J.T., BRAGA; T.T, STURION; C.Y.M.R., FERREIRA; C.F., MOYA-ARAUJO. Onfaloflebite e Poliartrite em 
Bezerro da Raça Nelore – Relato de Caso.

OLIVEIRA, Alexandra Melo et al. Avaliação de diferentes protocolos utilizados na cicatrização umbilical 
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Introdução: O câncer está entre as quatro principais causas de mortes prematuras no mundo, 
sendo o principal problema de saúde pública atualmente. No Brasil, os números apontam para 
um crescimento de 625 mil novos casos por ano até 2022 (INCA, 2020). Tendo em vista esses 
dados e levando em consideração que esses pacientes acabam por ser altamente vulneráveis à 
COVID-19 e propensos à desenvolverem sintomas mais graves da doença (LIU, Cuiwei et al.,2020) 
surge a importância de novos estudos que visem a análise das variáveis de saúde nessa população 
especifica. O presente estudo tem como fundamento avaliar a autopercepção de saúde de indivíduos 
com câncer acometidos pela COVID-19, tendo como objetivo expandir, os conhecimentos acerca 
das dificuldades geradas pelas doenças associadas. 

Metodologia: Estudo transversal de base populacional aprovado pelo CEP da UPF (nº4.689.873). 
Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos, residentes no Brasil, que 
testaram positivo para COVID-19, que estivessem no ciclo ativo da doença ou recuperados (pós-
covid), com acesso à internet e com diagnóstico de doença oncológica. Foram excluídos indivíduos 
com declínio cognitivo, em estado comatoso, internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
ou Centros de Terapia Intensiva (CTI), em ventilação mecânica invasiva e 1que não falam a língua 
portuguesa. Todos os participantes assinaram ao Termo de consentimento Livre e Esclarecido. 
O estudo foi realizado pela plataforma do Google Docs em acesso aberto. O link de acesso foi 
disponibilizado para os participantes do estudo, mediante prévia identificação dos mesmos, sendo 
compartilhado por meio de redes sociais, tais como WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, entre 
outros. O tempo hábil para responder ao questionário teve a variação de 15 e 20 minutos. Os dados 
foram analisados por meio de estatística descritiva expressa em média e desvio padrão (variáveis 
quantitativas) e valores absolutos e relativos (variáveis qualitativas). Foram entrevistados 875 
indivíduos, dos quais 16 foram incluídos (todos pós-covid), com base nos critérios de seleção. 
A média de idade dos participantes foi de 51,25 ± 17,44 anos (50% do sexo masculino e 50% do 
sexo feminino). A maioria da amostra era da cor branca (87,5%), com ensino superior (56,3%), 
casada (81,3%) e do tipo sanguíneo A+ (62,5%). Com relação aos sintomas pós-covid, a maioria 
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da amostra apresentou fadiga (87,5%), fraqueza muscular (81,3%) e lentificação do raciocínio, 
seguidos de outras complicações. 43,8% da amostra realizou tratamento medicamentoso precoce, 
56,3% utilizou oxigênio, 50% necessitou de internação hospitalar, 68,8% realizou fisioterapia e 75% 
realizou a vacina. Em relação a autopercepção de saúde, a maioria da amostra relatou perceber 
sua saúde como ruim no momento atual (43,8%), ruim em comparação às outras pessoas de sua 
idade (37,5%) e pior em comparação há um ano atrás (50%). O câncer causa a dor e fragilidade 
no cotidiano da sociedade, em virtude disso, nossa pesquisa buscou verificar a autopercepção 
de saúde em indivíduos com câncer acometidos pela COVID-19. A realidade atual pandêmica 
funciona como um gatilho ainda maior para diversos fatores, os quais ampliam o mau prognóstico 
de pacientes com comorbidades. O câncer promove uma mobilização, sendo que ele já é um nefasto 
problema de saúde pública, em âmbito mundial. Desse modo, a autopercepção de saúde nesses 
indivíduos deve ser investigada, uma vez que os fatores de risco do câncer associado às sequelas 
provocadas pela Covid-19, pode fragilizar a saúde dos indivíduos tornando-os mais vulneráveis 
(FERREIRA et al., 2020), o que justifica o porquê da maioria da amostra ter referido a sua saúde 
como ruim. 

Conclusão: Apesar da maioria dos participantes estarem vacinados, a metade necessitou de 
internação e em sua maioria apresentaram sintomas como fadiga, fraqueza muscular e raciocínio 
lento. No geral, a maioria dos pacientes oncológicos acometidos pela COVID-19 consideram sua a 
autopercepção de saúde como ruim. 

Referências: Estimativa 2020. Instituto nacional de câncer. Disponível em <https://www.inca.gov.br/
estimativa/introducao>. Acesso em: 3 de ago. de 2021.

FERREIRA, Jeniffer Dantas. Covid-19 e câncer: atualizando problemas epidemiológicos. Revista brasileira 
de cancerologia, 2020.

LIU, Cuiwei et al. Cobid-19 em pacientes com câncer: risco, características clinicas e gestão. Cancer biol 
med, 2020.
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Introdução: A liberdade de escolha na relação de consumo é algo garantido pela legislação 
brasileira, conforme art. 6, II, do CDC. No entanto, aplicações como Google Ads. atuam na filtragem 
de dados coletados no Big Data, rastreando consumidores, a fim de que as empresas sejam assertivas 
nas suas abordagens de vendas e serviços. No entanto, o que chega ao consumidor são os já 
patrocinados pelas empresas, deixando para trás uma gama de outros produtos e serviços que não 
receberam o mesmo investimento. A justificativa é repensar o rumo que as relações de consumo 
estão tomando, além de averiguar se a legislação que as rege está sendo efetiva e acompanha estes 
avanços, sem retroceder na garantia de direitos e liberdades fundamentais. Objetiva-se verificar 
se, na era dos dados, onde se concedem todas as informações necessárias para que as aplicações 
ofereçam produtos e serviços aos usuários de internet, de acordo com o investimento de algumas 
empresas, viola a liberdade de consumo, na era digital. 

Metodologia: O principal item que deve ser levado em consideração, a fim de preservar a 
liberdade de consumo é a privacidade, outro direito fundamental previsto na Constituição Federal 
de 1988. No entanto, a fim de ofertar produtos e serviços por meio de softwares, se coletam 
emoções, fraquezas, compulsões, localização, música, quantos copos de água o usuário tomou, 
desencadeando um controle excessivo. Isso faz com que o consumidor deseje o que ele deseja, 
desencadeando uma ausência de liberdade, já que há uma antecipação de movimentos de forma 
induzida. Essa antecipação de movimentos, promovida pela própria concessão de dados pessoais 
que o consumidor fornece, gratuitamente e por desinformação, aumenta a sua vulnerabilidade, já 
que dá um poder absoluto a quem está do outro lado da relação de consumo. As consequências 
do ato vão desde a compra de um item que o consumidor não estava precisando, incidindo 
em um possível superendividamento, chegando ao item mais grave da cadeia que é a violação 
da privacidade e o cerceamento da liberdade de consumo, desencadeando, ainda, na questão 
do cerceamento da liberdade econômica de quem não optou por ofertar seu produto de forma 
on-line. O que se vê, legislativamente falando, é uma tentativa de regular essas questões com 
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legislações brasileiras recentes sobre o tema: Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e a mais recente, que é a Lei nº 14.181/2021 (Lei 
do Superendividamento), mas não se vê, na prática, uma maior educação para o consumo. Cabe 
ressaltar que, de acordo com o Fecomércio, no Brasil, o e-commerce acumula taxas de crescimento 
significativas, tendo faturado a quantia expressiva de R$ 44,4 bilhões no ano de 2016. Além disso, 
durante a pandemia, “66% dos usuários de internet de 16 anos ou mais afirmaram fazer compras 
de produtos ou serviços online, proporção que era de 44% em 2018”. Assim, mostra-se latente a 
necessidade de se rever a relação de consumo, na era digital, já que está havendo uma supressão 
de direitos, na forma de “eu aceito”. 

Conclusão: O que conclui-se é que há a necessidade de que não somente o consumidor seja 
educado para o consumo digital, mas que o próprio mercado discuta este tema, já que o produto 
ou serviço que chega até o Consumidor, muitas vezes é aquele que é o pago às plataformas digitais 
- as quais possuem também suas questões internas de mercado e de funcionamento - levando ao 
aprofundamento da discussão.

Referências: JARUSSI, Alessandra. Faturamento do e-commerce deve crescer 12% e atingir quase R$ 50 
bilhões em 2017. Disponível em: <Faturamento do e-commerce deve crescer 12% e atingir quase R$ 50 
bilhões em 2017 (fecomercio.com.br)>.Acesso em: 13 jul. 2021. 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Painel TIC COVID-19: 
Painel TIC COVID-19: Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a Pandemia do novo coronavírus 
– atividades na internet, cultura e comércio eletrônico. Ago,2020. Disponível em: <https://cetic.br/media/
docs/publicacoes/2/20200817133735/painel_tic_covid19_1edicao_livro eletrônico.pdf>. Acesso em 
30.06.2021. 
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Introdução: O direito de reunião é um direito e uma garantia fundamental prevista no art. 5º, 
XVI, da Constituição Federal. Já o reconhecimento facial é consiste na localização de um rosto, 
por algoritmo, de uma pessoa em uma imagem (ao que se chama detecção de face). Após a sua 
localização, esta face é padronizada, dimensionada a alinhada, a fim de ser comparada, criando 
estatísticas. O uso do reconhecimento facial na segurança pública brasileira vem crescendo, sob a 
justificativa de ser um mecanismo eficaz para a busca de criminosos. No entanto, a tendência do 
mundo se contrapõe ao seu uso, por violar direitos civis. O que se objetiva no presente trabalho é 
verificar se o reconhecimento facial ameaçaria o direito específico de reunião, principalmente no 
que tange às manifestações de cunho político. O tema adquire relevância em meio a um avanço da 
tecnologia e do seu desenvolvimento, motivo pelo qual questionar a sua utilização se torna crucial 
para que não se percam direitos já conquistados. 

Metodologia: Em julho de 2021, a tecnologia de reconhecimento facial chegou a polícias de 20 
estados do país. Entretanto, não houve debates públicos sobre a sua utilização, que é polêmica. 
Embora o objetivo da sua utilização seja o fortalecimento da segurança pública, o mundo vem 
na contramão da sua utilização, com proibições de seu uso na Europa e nos Estados Unidos. A 
principal justificativa para o seu banimento (houve inclusive o lançamento da hashtag #banbs), é 
a violação de direitos civis, como a liberdade, a privacidade e, no caso do Brasil, o próprio direito 
à reunião, que também garante o direito à manifestação. Conforme se verificou nas manifestações 
brasileiras de junho de 2012, a organização dos direitos de reunião para manifestação se iniciou por 
meio das redes sociais. Na época, os meios de garantia da segurança eram os meios físicos, o que 
não se permitia identificar todos os manifestantes nela presentes. Com o uso do reconhecimento 
facial para fim de segurança pública, se cria uma ameaça ao direito de manifestação e de reunião, 
já que, em posse de imagens de manifestantes dissidentes, um governo autoritário poderá se 
utilizar delas para perseguir opositores. O maior problema enfrentado no Brasil, no momento, é a 
ausência de discussão pública sobre o assunto e de transparência sobre quais moldes a tecnologia 
tem se desenvolvido, além da ausência de manifestação da Autoridade Nacional de Proteção de 
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Dados sobre os impactos gerados no restante da população que não é objeto de sua utilização. 
O que se torna mais temerário é que sequer se vê um sopesamento de direitos, levantados em 
discussões públicas. Inclusive, não há sequer levantamento do questionamento sobre a medida ser 
Constitucional, o que agrava a sua utilização, já que a sua implementação se dá em razão de uma 
legislação infraconstitucional (Lei anticrime) que suprime direitos fundamentais. 

Conclusão: Conclui-se que é urgente e necessário trazer a questão do reconhecimento facial à 
discussão, não somente por demonstrar uma ameaça aos direitos e garantias fundamentais, mas 
por representar uma ameaça ao direito de reunião, tão necessário ao direito de manifestação. 
O uso do reconhecimento, sem discussão pública, pode ameaçar a democracia e desencadear o 
tecnoautoritarismo.

Referências: Damasceno, Vitória; Fernandes, Samuel. Sob críticas, reconhecimento facial chega a 20 
Estados do país. Valor Econômico, 2021. Disponível em: <Sob críticas, reconhecimento facial chega a 20 
Estados do país | Brasil | Valor Econômico (globo.com)>. Acesso em: 09 ago. 2021

Da Silva, Rosane Leal; Da Silva, Fernanda de Souza Rodrigues. Reconhecimento facial e Segurança Pública: 
os perigos do uso da tecnologia no sistema penal seletivo brasileiro. Disponível em: <5.23.pdf (ufsm.br)> 
Acesso em: 09 ago. 2021. 

Franqueira, Bruna Dias, et. al. O que os olhos não veem, as câmeras monitoram: reconhecimento facial 
para segurança pública. Disponível em: <Vista do O que os olhos não veem, as câmeras monitoram (usp.
br)>Acesso em: 09 ago.2021. 
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Introdução: Com a sociedade do hiperconsumo, as redes sociais se tornaram facilitadoras da 
publicidade, auxiliando na divulgação de produtos e serviços. Por isso, as empresas precisaram 
encontrar possibilidades de difundir seus anúncios. Assim surgiram os influenciadores digitais, 
formadores de opinião que impactam o comportamento de seus seguidores. Diante da confiança 
criada por conta da exposição de suas vidas nas redes sociais, os influencers são aliados na 
disseminação de propagandas pois, com a credibilidade que possuem, criam laços com o público. 
Diante da cooperação entre influenciadores e marcas, o consumidor torna-se vulnerável, fazendo-
se imprescindível a distinção do produto utilizado por opção e do produto divulgado por contrato 
publicitário. Assim, deve haver sinalização na postagem do influenciador para identificar a 
parceria comercial. No entanto, muitos não explicitam essa relação, surgindo a possibilidade de 
responsabilização pela publicidade velada feita por essas celebridades.

Metodologia: Na época anterior ao surgimento da sociedade do hiperconsumo, o ato 
de consumir era elitizado, atrelado ao poder aquisitivo. No entanto, com as mutações dos 
padrões sociais oriundas do processo de globalização, a melhora na economia e a facilidade de 
disseminação de informações, a hipermodernidade estabeleceu novas tendências no mercado, 
aumentando o campo do consumidor. A publicidade, atualmente, expressa um meio de persuasão 
sobre o consumidor, sendo capaz de influenciar na modificação da cadeia de consumo. A partir 
do momento em que houve a necessidade da publicidade adentrar às redes sociais, a busca pela 
criação de um vínculo afetuoso entre a marca e o consumidor incorporou os moldes impostos 
pela sociedade do hiperconsumo, buscando “estratégias emocionais que se sintonizem com o 
comprador moderno ansioso por novas experiências” (MOREIRA; BARBOSA, 2018, p. 79). Desta 
forma, as marcas encontraram no influenciador digital uma maneira de alcançarem o prestígio na 
internet, divulgarem seus produtos e estimularem o consumidor ao consumo, por intermédio da 
formação de um contrato publicitário com esses perfis. Diante do laço íntimo estabelecido entre 
o seguidor e o influenciador, além da parceria firmada destes com as marcas, aqueles estão em 
posição de vulnerabilidade, pois podem ser incapazes de discernir o que é publicidade e o que 
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é indicação por livre arbítrio. Como o público alvo dos influenciadores digitais é, em sua grande 
maioria, os jovens, tendo em vista a fase de formação de opinião e criação de identidade pessoal 
que os mesmos estão inseridos, as celebridades digitais têm sobre esses maior credibilidade, sendo 
imprescindível que haja a sinalização do conteúdo publicitário nas postagens. A necessidade 
de sinalização na publicação do influenciador digital é necessária para que o consumidor possa 
distinguir o conteúdo publicitário, visto que o consumidor tem direito a informação correta 
(MOREIRA; BARBOSA, 2018, p. 84). Ademais, a falta de sinalização da parceria comercial 
configura publicidade velada, modalidade ilícita à luz do Código de Defesa do Consumidor, 
devendo, portanto, haver a responsabilização do influenciador nesses casos. A responsabilidade 
é analisada por Sérgio Cavalieri Filho (2020, p. 11) como “um dever jurídico sucessivo que surge 
para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”, e está relacionada 
com a conduta danosa a outrem, de modo que só existe se há efetiva violação do dever jurídico 
aliada ao dano. Assim, uma vez ocorrido o dano decorrente da violação de um dever jurídico, o 
agente deverá ser responsabilizado, de modo a ressarcir o dano (CAVALIERI FILHO, 2020, p. 11). 
Em decorrência do poder persuasivo que detém os influenciadores digitais em face de seu público, 
pela relação de confiança tida com os mesmos e pelo proveito econômico que embolsam, há de ser 
apurada a necessidade de responsabilização civil dos mesmos pela publicidade velada por eles 
realizada em suas redes sociais.

Conclusão: Embora ainda não haja disposições sobre a responsabilização dos influenciadores, 
deve-se atentar aos tipos de responsabilidade nas quais a culpa caracteriza o dever de indenizar. 
Assim, pelo envolvimento do influencer com o produto indicado e pelo retorno econômico que 
recebe, deve-se equipará-lo ao fornecedor, tendo ambos que responder objetiva e solidariamente 
pela difusão da publicidade velada.

Referências: CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: 
Grupo GEN, 2020. 9788597025422. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/
books/9788597025422/. Acesso em: 01 jun 2021.

MOREIRA, Diogo Rais Rodrigues; BARBOSA, Nathalia Sartarello. O reflexo da sociedade do 
hiperconsumo no instagram e a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Revista Direitos 
Culturais, Santo Ângelo, v. 13, n. 30, 2018. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/322640448.
pdf>. Acesso em: 26 jun 2021.
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Introdução: A Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, também conhecida como bertalha-coração, 
é uma planta neotropical, nativa do Brasil. Se apresenta como uma trepadeira rizomatosa, de 
crescimento rápido e muito ramificada, sendo muitas vezes confundida com ervas daninhas, 
justamente pelo seu crescimento rápido. Esta planta é popularmente utilizada em casos de 
infecções, contaminações por fungos e feridas. Além disso, estudos relatam possível ação 
antibacteriana. Esta ação farmacológica pode estar relacionada com seu conteúdo de saponinas, já 
que estas foram relatadas como um dos principais grupos de metabólitos secundários presentes 
nesta espécie (ALBA et al., 2020). Sendo assim, tem-se como objetivo obter diferentes frações, ricas 
em saponinas, a partir de extratos da planta Anredera cordifolia e testar a ação antimicrobiana 
destas frações.

Metodologia: As folhas da planta foram coletadas no dia 24 de janeiro de 2021, na cidade 
de Sarandi. Estas foram lavadas e secas a 45 ºC em estufa com circulação de ar. Após moídas, 
extraiu-se sequencialmente com hexano e diclorometano, com o objetivo de retirar os compostos 
de características mais apolares e iniciar o processo de obtenção de frações mais purificadas de 
saponinas. Por seguimento, após a evaporação dos solventes, o material vegetal foi macerado com 
metanol:água (1:1) por dois dias. O extrato foi concentrado em rotavapor, até retirada do metanol, 
e a parte aquosa foi extraída por partição líquido-líquido com n-butanol, obtendo-se uma fração 
semi-purificada da planta. Uma parte desta fração foi submetida à hidrólise ácida, sob refluxo, 
por uma hora, com ácido clorídrico 3M. Na fração butanólica, onde não houve o procedimento 
de hidrólise, mas somente extração com um solvente polar, espera-se que as saponinas presentes 
estejam na forma heterosídica, conjugadas com açúcar. Já na fração que foi submetida à hidrólise, 
espera-se que a parte açúcar sofra degradação e com isso se tenha obtido uma fração semi-purificada 
rica em agliconas de saponinas, também conhecidas como sapogeninas. As duas frações obtidas 
foram então testadas frente aos microrganismos Candida albicans (NEWP 0031), Staphylococcus 
aureus (NEWP 0038) e Escherichia coli (ATCC 2592). O método utilizado foi a difusão em ágar. 
Para o preparo dos inóculos as bactérias e a levedura foram semeadas por técnica de esgotamento 
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em placas de petri contendo ágar Mueller Hinton e incubadas a 36 °C por 24 horas. Em seguida, 
uma suspensão de cada um dos microrganismos foi preparada em caldo Mueller Hinton na 
concentração de 108 UFC/mL para as bactérias e de 106 UFC/mL para a levedura, para comparar 
visualmente o grau de turbidez com a escala 0,5 do padrão de MacFarland. No entanto, ao fazer os 
testes diante dos microrganismos escolhidos, foi constatado que não houve ação antimicrobiana, 
isto é, as frações ricas em saponinas não apresentaram esta atividade. Segundo Nury et al. (2019), 
as saponinas podem interromper ou prevenir o crescimento de microorganismos na ferida para 
evitar uma infecção, aumentar o número de células fibroblásticas e estimular a formação de 
colágeno. Sabendo-se que a presença de saponinas é relatada em todas as partes da planta A. 
cordifolia, esperava-se que as frações ricas em saponinas e/ou sapogeninas tivessem algum efeito 
antimicrobiano, o que não ocorreu. Contudo, outras frações da planta podem conter as substâncias 
necessárias para que haja atividade antimicrobiana.

Conclusão: As frações ricas em saponinas não apresentaram atividade contra os microrganismos 
testados. Sendo esta planta utilizada na medicina popular para o tratamento de feridas e infecções, 
supõe-se que possua ação antimicrobiana, mas que esta seja devido a outros compostos presentes, 
e não às saponinas. Logo, novas possibilidades abrem-se, isto é, outras frações da planta podem 
ser testadas futuramente. 

Referências: ALBA, T. M.; PELEGRIN, C. M. G.; SOBOTTKA, A. M. Ethnobotany, ecology, pharmacology, 
and chemistry of Anredera cordifolia (Basellaceae): a review. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 71, 01042019, 
2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rod/a/vpyCZfyDLpYjNFZcYpKsvtB/?lang=en>. Acesso 
em: 06 ago. 2021.

NURY, D. F.; WIDJAJA, T.; KURNIAWAN, F. The Effect of Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Stennis) 
Medicinal Plant Extract Addition on Glucose Detection. Jurnal Sains dan Seni ITS, v. 8, n. 2, 2019. 
Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/276236079.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2021. 
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Introdução: Debater sobre qualidade no atendimento em saúde implica necessariamente entender 
alguns princípios de humanização em saúde. Esse termo, amplamente discutido, vai muito além 
de um bom relacionamento entre profissionais de saúde de múltiplas áreas e uma boa relação 
desses com os seus pacientes. Vai além também da mera cordialidade, da etiqueta, ainda que a 
compreenda. De acordo com Ayres (2005), humanização em saúde é a prática da medicina a partir 
de ciências biomédicas e tecno-científicas compromissadas na realização de valores relacionados 
com a felicidade humana e o bem comum. Para uma compreensão abrangente dessa concepção 
de humanização em saúde é preciso alargar o conceito do processo de saúde-doença, ampliando o 
modelo biomédico e abraçando o modo de pensar hermenêutico. Desse modo, o trabalho discorre 
sobre a importância da literatura na busca de uma humanização em saúde pautada no conceito 
hermenêutico do processo saúde-doença.

Metodologia: O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica que objetiva demonstrar 
a importância da literatura como instrumento de humanização em saúde, baseando-se em uma 
concepção hermenêutica de saúde e doença. O modelo biomédico entende saúde e doença como 
opostas, formando uma dicotomia que enxerga na doença a negação da saúde e, na saúde, a 
ausência da doença, de modo que o cuidado com o paciente torna-se apenas uma procura pela 
eliminação de uma patologia orgânica. O pensador alemão Hans-Georg-Gadamer (2006) dispõe de 
uma visão hermenêutica da saúde, ao compreendê-la como equilíbrio natural que envolve o próprio 
indivíduo e suas relações externas com o ambiente. Nesse sentido, o cuidado em saúde transforma-
se em uma busca para restabelecer esse equilíbrio rompido, sem necessariamente objetivar a 
ausência da doença. Corroborando com essa definição, Ayres (2007) conceitua a saúde como um 
ideal de felicidade do sujeito em um determinado momento, o que também envolve suas relações 
familiares, sociais, espirituais, culturais, entre outras, de maneira que o cuidado com o paciente 
nada mais é do que o auxílio na tentativa desse ideal. A partir dessas definições, compreende-se 
que a humanização em saúde no cuidado necessita de uma visão cósmica e abrangente de mundo, 
a fim de que o profissional de saúde consiga englobar o contexto de vida do paciente. Assim sendo, 
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a literatura é capaz de fornecer essa visão de mundo complexa e abrangente, pois proporciona 
reflexões sobre o mundo, seus valores, a sociedade, relações político-econômicas e também sobre 
o próprio leitor. Como afirma o médico e escritor Moacyr Scliar, “a medicina é um mergulho na 
condição humana. A literatura, também.”, pois ambas tratam da morte, do sofrimento, das emoções 
e dos pensamentos humanos. Assim, na medida que o profissional da saúde debruça-se sobre um 
livro, passa a compreender muito mais profundamente o contexto de seu paciente. A relevância 
literária como instrumento de humanização em saúde de modo algum pretende desconsiderar 
a importância do conhecimento técnico dos profissionais, uma vez que ambas as perspectivas 
se completam: nos livros e conhecimentos técnicos encontram-se patologias, sintomas orgânicos, 
métodos diagnósticos e tratamentos, enquanto na literatura repousa o paciente, ou seja, o sujeito 
detentor de certa doença, somado ao contexto em que vive e aos seus valores. 

Conclusão: A literatura consiste em um instrumento de humanização em saúde, na medida 
que possibilita ao profissional da saúde leitor uma visão cósmica de mundo, que também será 
aplicada no paciente, além de discutir valores e contextos de vida. Desse modo, a literatura deveria 
participar da formação dos profissionais da saúde, a fim de se tornar um hábito a ser levado 
durante toda a profissão. 

Referências: 1. AYRES, J.R.C. M. Hermenêutica e humanização das práticas em saúde. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v.10, n.3, pp.549-560, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/
YtrNXZqLXQywQz8jHgBgLZR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 ago. 2021

2. GADAMER, H.G. O caráter oculto da saúde. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 
3. AYRES, J.R.C. M. Uma Concepção Hermenêutica de Saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
v.17, n.1, pp. 43-62, 2007. Disponível em: < https://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a04.pdf>. 
Acesso em: 22 jan. 2021.
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Introdução: O Diabetes Melittus do tipo 1 (DM1) é uma das doenças crônicas mais comuns 
na infância, causada pela deficiência de insulina após a destruição das células beta pancreáticas 
produtoras desse hormônio (Levitsky, 2021). O Projeto Acampamento da Criança com Diabetes 
(ACD) tem por objetivo promover o cuidado permanente da criança com diabetes tipo 1, por meio 
da convivência e a aprendizagem compartilhada entre crianças de 06 a 12 anos incompletos e 
seus familiares. O projeto justifica-se visto que a diabetes exige mudanças de hábitos alimentares 
e controle glicêmico rigoroso, que é feito por meio de procedimentos, como a glicosimetria e a 
insulinoterapia (Levitsky, 2021). Com a pandemia e o isolamento social, o projeto necessitou se 
reinventar para manter contato com as famílias e seguir multiplicando conhecimento. Sendo assim, 
esse trabalho tem por objetivo descrever a experiência do Acampamento da Criança com Diabetes 
em meio a pandemia COVID-19.

Metodologia: Desde 2014, o ACD costumava acontecer de maneira presencial. No primeiro dia 
do evento, as crianças realizavam o Exame de Fundo de Olho no Hospital de Olhos e as medidas 
da glicemia de jejum e Hemoglobina Glicada, os quais são de suma importância no controle da 
diabetes e suas complicações. Posteriormente, aconteciam as atividades sobre os diversos aspectos 
que envolvem a doença: alimentação saudável, exercício físico, auto-monitorização da glicemia, 
contagem de carboidratos e saúde mental, sempre prezando pelo autocuidado e o aprendizado 
lúdico sobre o DM1. As refeições tinham por objetivo estimular uma alimentação saudável e de 
qualidade e eram preparadas pela equipe técnica do HSVP em parceria com o curso de nutrição 
da UPF. Na véspera do encerramento, o Grupo Escoteiro Cônego Sorg de Carazinho/RS realizava 
atividades de interação e integração em volta de uma fogueira, a fim de demonstrar a importância 
do projeto como um grupo. Após o início da pandemia COVID-19, decretada em março de 2020, 
o projeto se reinventou e a equipe responsável pela organização enfrentou um grande desafio 
em manter o projeto vivo e funcionante, mesmo que de maneira virtual. Uma das estratégias 
encontradas para manter a disseminação de conhecimento foram as redes sociais, a partir de 
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postagens informativas sobre os diversos temas relacionados a DM1. Além disso, foi necessário 
manter o contato com as 84 famílias participantes. Para isso, foram organizados eventos virtuais, 
através do Google Meet, como o VirtuaLino e o 1° Acampamento Virtual da Criança com Diabetes, 
com o intuito de promover conhecimento e estimular autocuidado mesmo que de maneira virtual, 
abordando temas importantes como a atividades físicas realizada em casa, relação entre diabetes e 
o novo coronavírus, técnicas de relaxamento e redução da ansiedade. Muito além disso, o projeto 
manteve contato individualizado com cada família, através do WhatsApp ou ligação, a fim de 
preservar o vínculo e desvelar como estava sendo o controle da doença durante a pandemia. O 
principal desafio encontrado durante a pandemia foi manter o contato com as famílias, visto que 
o projeto é pautado em conhecimento de forma lúdica. Essa dificuldade tornou-se mais evidente 
após a realização dos eventos virtuais, pois apesar de manter o caráter informativo, observou-se 
dificuldades no contato com as crianças. Ainda, devido a saturação de informações que a pandemia 
gerou, optou-se pelo contato individualizado com as famílias e a manutenção de informações 
nas redes sociais que somados a novas atividades ainda em desenvolvimento garantem o bom 
andamento do Projeto. Dentre as novas propostas, e realizando um dos objetivos do projeto, 
iniciou-se a organização de um livro com o desejo de manter essa história viva e registrada, mesmo 
em meio a tantos desafios, através do relato das famílias sobre a descoberta do DM1, a convivência 
com a doença e o “aprender brincando”.

Conclusão: Desse modo, apesar da pandemia e das dificuldades impostas por ela, o Acampamento 
permaneceu ativo por meio de atividades remotas, imprescindíveis ao cuidado em DM1 para a 
criança e sua família. O Acampamento da Criança com Diabetes permanece se reinventando e 
auxiliando seu público alvo no autocuidado orientado e na qualidade de vida apesar da doença. 

Referências: Levitsky, L.L et al. Epidemiology, presentation, and diagnosis of type 1 diabetes mellitus 
in children and adolescents. UpToDate. 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3CsEpI2> . Acesso em: 
08/08/2021

Levitsky, L.L et al. Overview of the management of type 1 diabetes mellitus in children and adolescents. 
UpToDate. 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3yxAt6d>. Acesso em: 08/08/2021. 
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Introdução: A OMS (1998) define plantas medicinais como “todo e qualquer vegetal que possui, 
em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam 
precursores de fármacos semi-sintéticos”. Compostos como chás e infusões produzidos a partir 
de plantas medicinais são muito utilizados pela população em geral e principalmente pelos 
idosos, adquirindo um caráter cultural de prática em saúde (SILVA et al., 2020). Alguns estudos 
demonstram que a maioria dos idosos não costuma referir nas consultas médicas as plantas 
medicinais que utilizam (SZERWIESKI et al., 2017), acarretando possíveis danos à saúde, já que 
esses compostos causam efeitos adversos quando usados em doses indevidas, além de possuir 
interações medicamentosas. A partir desse contexto, a Liga Acadêmica de Medicina da Família e 
Comunidade (LAMFAC) desenvolveu uma aula sobre o uso de plantas medicinais para os idosos 
participantes do grupo CREATI, a fim de orientar sobre o uso correto desses compostos.

Metodologia: Entendendo a importância do uso das plantas medicinais no contexto dos idosos, 
a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade (LAMFAC), em parceria com o Centro 
de Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de Passo Fundo (CREATI UPF), ministrou 
uma aula online, por meio do Facebook do CREATI, para os idosos usuários, sobre as plantas 
medicinais. A videoconferência aconteceu no dia dois de julho do ano de 2021, e foi apresentada 
por duas estudantes participantes da liga. A chamada, que durou 30 minutos, contou com a 
participação de aproximadamente 20 espectadores ao vivo, que comentaram e fizeram perguntas 
sobre o assunto; o vídeo conta hoje com mais de 500 pessoas alcançadas. Na aula, foi falado sobre 
a diferença entre plantas aromáticas, medicinais e condimentares; sobre a forma de preparo do 
chá dos diferentes vegetais, e sobre as principais ervas utilizadas para o trato respiratório e para 
diminuição da pressão arterial. Durante a aula foi enfatizada também a importância de não deixar 
de utilizar os medicamentos próprios para essas patologias, e sim, utilizar os chás como uma 
prática integrativa e complementar à assistência em saúde. Além disso, foi comentado sobre a 
relevância de que os idosos informem sempre aos profissionais da saúde sobre as plantas e chás 
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utilizados. A resposta dos idosos participantes foi muito positiva, não só agradeceram pela aula 
como também complementarem o assunto com perguntas e experiências próprias na utilização 
das plantas medicinais. Diante da resposta dos idosos participantes e das alunas responsáveis 
pela aula, observa-se a relevância de levar os estudantes da universidade para próximo da 
comunidade, a fim de conversar sobre assuntos que interessam ambas as partes e que muitas 
vezes são negligenciados. É bom perceber também que a internet possibilitou e facilitou, durante 
um contexto de pandemia, essa aproximação entre a UPF e a sociedade.

Conclusão: Perante a isso, percebe-se a pertinência de se manterem tais atividades de ensino da 
LAMFAC em parceria com o CREATI, para que se possam compartilhar ainda mais experiências, 
de forma online ou presencial, conforme a demanda após o fim do isolamento social.

Referências: 1- Bulletin of the World Health Organization. Regulatory situation of herbal medicines. A 
worldwide review, Geneva, 1998.

2- Szerwieski L.L.D, Cortez D.A.G, Bennemann R.M, Silva E.S, Cortez L.E.R. Uso de plantas medicinais por 
dosos da atenção primária. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2017. Acesso em: 02/08/2021. Disponível em: http://
dx.doi.org/10.5216/ree.v19.42009.

3- SILVA C.J.F, FEITOSA P.W.G, Coelho J.L.G, Felix E.B.G, Lima I.S.P. Uso de plantas medicinais e 
potencial risco de interação medicamentosa em idosos no brasil: uma revisão integrativa. Rev.Interfaces. 
2020. Acesso em: 02/08/2021. Disponível em: http://dx.doi.org/10.16891/2317-434X.v9.e1.a2021.pp948-
959 
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Introdução: O projeto de extensão Projur Mulher e Diversidade atua no acolhimento, defesa 
e proteção da mulher e da população LGBTQIA+, analisando o contexto de desigualdades 
intensificado na Pandemia do COVID-19 decidimos usar da transversalidade da tecnologia e 
suas inovações no atendimento online de nossas clientes, para que de alguma forma possamos 
solucionar e amenizar problemas sociais que se intensificaram na pandemia. 

Metodologia: Diante da pandemia do covid-19 percebemos os altos índices de violência doméstica, 
o isolamento social deixou o contato da vítima com seu agressor ainda mais intenso propiciando 
esse aumento no qual segundo levantamento do Datafolha uma em cada quatro mulheres sofre 
algum tipo de violência na pandemia. Pensando nisso, nos mobilizamos para ajudar e facilitar a 
busca por socorro das vítimas, como na maioria das vezes elas têm de conviver com o agressor, 
adotamos o atendimento online via Whatsapp ou pelo google Meet para prestarmos auxílio jurídico 
e esclarecimento de dúvidas que possam existir, por ser uma plataforma mais discreta conseguimos 
suprir a demanda de atendimentos e fazer os encaminhamentos necessários para ajudarmos a 
solucionar esse um número crescente de brasileiras que estão sendo vítima de abuso doméstico na 
quarentena. No nosso atual cenário percebemos a importância do distanciamento social, mas nota-
se também que muitas pessoas se sentem desamparadas e excluídas socialmente pela distância, 
nesses momentos a tecnologia se faz fundamental e inovadora ela nos aproxima e nos conecta 
com nossas clientes, nos atendimentos onlines humanizados conseguimos confortar e considerar 
integralmente o cuidado para cliente se sentir confortável e de alguma forma ajudar a solucionar 
problemas e conflitos de mulheres vítimas de violência sem qualquer deslocamento, tendo assim 
resultados ótimos e retornos gratificante que nos deixam satisfeitas e gratas pela oportunidade de 
solucionar mesmo que minimamente esse problema social global que é a violência doméstica. 

Conclusão: Dessa forma concluo com gratificação a exposição do nosso projeto de usar as 
transversalidades da tecnologia e suas inovações para amparar e formar essa rede de ajuda para 
vítimas de violência doméstica, essa conexão que é estabelecida sem dúvidas acolhe e nos aproxima 
dessas mulheres.
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Referências: G1. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência pandemia no Brasil, 
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Introdução: Este estudo avaliou in vitro, a citotoxicidade de uma nova pasta obturadora para 
dentes decíduos. As Pastas a base de hidróxido de cálcio são indicadas como material obturador na 
endodontia de dentes decíduos por suas propriedades benéficas e ação antimicrobiana (CASSOL 
et al., 2019). A clorexidina tem sido utilizada em endodontia por sua ação antimicrobiana e ser 
biocompatível (FERRAZ et al., 2001). Otosporin reduz a vasodilatação, diminui a exsudação de 
líquido, e também apresenta uma ação direta vasoconstritora sobre os vasos sanguíneos pequenos 
(SILVA et al. 2004). A neomicina é um antibiótico aminoglicosídeo de amplo espectro. O Sulfato 
de bário que é um dos radiopacificadores da guta percha que vem sendo utilizada como material 
obturador de canais radiculares(NASCIMENTO et al., 2010.) Diante do exposto torna-se justificável 
a realização do presente estudo, que objetiva a formulação de uma nova pasta experimental que 
promova de forma segura e eficaz a obturação de dentes decíduos.

Metodologia: Foram utilizadas células L929, que são culturas contínuas de fibroblastos de 
gengiva, provenientes da American Type Culture Collection (ATCC), gentilmente cedidas pelo 
Laboratório de Virologia da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC, Lajes, SC, Brasil). 
Para a manutenção das células foi escolhido o meio MEM (Minimum Essential Media – Sigma-
Aldrich, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) suplementado com 10% de soro fetal bovino (Invitrogen, São 
Paulo, SP, Brasil) em frascos de cultura de 75 cm2 mantidos em atmosfera umidificada a 37° C e 5% 
de CO2. Não foram utilizados antibióticos ou antifúngicos durante a manutenção da cultura celular 
e/ou experimentos. Para avaliação da citotoxicidade celular, foi realizado o ensaio com brometo 
de 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium ou MTT (Sigma-Aldrich), que corresponde a um 
teste colorimétrico utilizado para avaliar a viabilidade celular. No dia anterior ao ensaio, as células 
L929 foram tripsinizadas, contadas e distribuídas em placas de 96 poços na concentração de 1x105 
células por poço. O meio para a realização dos experimentos foi o DMEM (Dulbecco's Modified 
Eagle Medium, Sigma-Aldrich, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), enriquecido com 5% de soro fetal bovino. 
Após a incubação, durante 24 horas a 37° C em estufa com 5% de CO2, foi realizada a observação da 
confluência do tapete celular através da visualização em microscópio invertido. A seguir, o meio 
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DMEM foi retirado por aspiração e 100 uL das seguintes soluções foram adicionadas: para o ISO 
10993, os controles devem ser inertes podendo ser utilizados os meios usados na extração. Além 
do meio de cultura controle negativo, foram testadas a Pasta Guedes-Pinto, Pasta Óxido de Zinco 
e Eugenol, Pasta Calen e a Pasta Experimental, sendo incubadas no período de tempo de 1 hora, 
a uma concentração de 50 mg/ml. A Pasta Experimental foi composta por hidróxido de cálcio, 
clorexidina, sulfato de bário, sulfato de neomicina, imidazolina uréia, hidroxipropimetilcelulose e 
ácido clorídrico. Após o tempo de incubação, os poços foram lavados com 200 µl de PBS estéril a 
temperatura de 37ºC, e foram adicionados 50 mL da solução de MTT (1 mg/mL em meio DMEM), 
para incubação pelo período de 4 horas. Posteriormente, o MTT foi cuidadosamente retirado 
evitando a danificação das células e foram adicionados 100 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) para 
solubilização dos cristais de formazam. Também foi adicionado o DMSO em poços vazios para 
o cálculo do branco. A placa foi colocada em um agitador durante 10 minutos de incubação e a 
absorbância foi, então, mesurada em filtro de 490 nm. A média e desvio padrão da taxa percentual 
de viabilidade celular após tratamento com os protocolos testados mostram que a maior taxa de 
viabilidade celular foi observada nos grupos controle, Pasta Guedes-Pinto e Pasta Experimental, 
sendo estatisticamente diferente dos demais grupos (p<0,05), sem diferença estatisticamente 
significante entre si (p>0,05).

Conclusão: Diante das limitações do presente estudo, foi possível concluir que a Pasta 
Experimental apresentou ausência de citotoxicidade. 

Referências: CASSOL, D.V. et al. Iodoform vs calcium hydroxide/zinc oxide based pastes: 12-month 
findings of a randomized controlled trial. Braz. Oral Res. v.33, e002, 2019.

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, v. 
27, p. 452-5, 2001.

NASCIMENTO, C. A. et al. Capacidade de termoplastificação da guta-percha com diferentes conicidades. 
Rev Odontol UNESP. v. 39, n. 6, p. 351-4, 2010.

SILVA, F. B.; ALMEIDA, J. M.; SOUSA, S. M. Natural medicaments in endodontics -- a comparative study 
of the anti-inflammatory action. Braz Oral Res. v. 18, n. 2, p. 174-9, 2004.
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Introdução: A dengue é uma infecção viral, transmitida pelo mosquito Aedes, encontrada em 
climas tropicais e subtropicais, principalmente em áreas urbanas e semi-urbanas¹. No estado do Rio 
Grande do Sul, a incidência da dengue é sazonal, com um aumento de casos em épocas quentes, 
ao contrário do Brasil em geral, em que há maior prevalência da doença em períodos de chuvas². 
Atualmente, a dengue representa um problema de saúde pública, pois possui um relevante potencial 
epidêmico e acomete praticamente todas as regiões brasileiras³. Ela é classificada como uma DTN 
(doença tropical negligenciada), pois atinge populações de baixa renda e possui investimentos 
reduzidos para sua mitigação. Assim, faz-se necessária uma abordagem de informações acerca 
da patologia para a minimização de seus danos. Este trabalho objetivou fazer uma análise da 
incidência da dengue no município de Passo Fundo (RS), para uma melhor compreensão do seu 
contexto na região e formas de controle utilizadas. 

Metodologia: Os dados epidemiológicos foram coletados no site do DATASUS, base de dados 
de domínio público que dispensa a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Trata-se de um 
estudo descritivo e transversal, que comparou as taxas de incidência de dengue a cada 100.000 
habitantes para os municípios de Passo Fundo, Caxias do Sul e Porto Alegre, no período de 2007 
a 2020. Para aprofundar a análise em Passo Fundo, RS, foram consideradas as variáveis: faixa 
etária, a evolução da cura e o número de hospitalizações. Os resultados foram analisados por 
estatística descritiva. As taxas de dengue em Passo Fundo estavam zeradas nos anos de 2007 e 
2013, enquanto em Caxias do Sul apenas em 2018 não houve casos e, em Porto Alegre, nunca 
esteve sem casos. Em 2016 ocorreram as taxas mais elevadas nos três municípios, configurando 
um surto da doença nas principais áreas do estado do Rio Grande do Sul. Quanto à frequência 
de casos em Passo Fundo conforme a faixa etária, a população de 20 a 59 foram as mais afetadas, 
demonstrando que a população adulta foi a mais vulnerável a contrair dengue. A evolução da 
cura dos casos prováveis de dengue nos anos de 2009, 2011 e 2020 foi 100%, o que representa 32% 
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de todos os casos recuperados. Em 2015 e 2016 ocorreram o maior número de hospitalizações e, 
nos anos subsequentes houve uma redução, proporcional ao número de casos, resultando em 8 
internações no período de 2017 a 2020. Em entrevista com o setor de vigilância em saúde, em 2021 já 
foram notificados 56 casos de dengue, o número mais alto já registrado. Tal número é preocupante, 
considerando que, no ano de 2020, apenas 4 casos foram constatados, e esses casos ocorreram até 
junho, abrangendo não apenas o verão. Nossos resultados são semelhantes aos de Menezes et al. 
(2021), no qual a faixa etária mais acometida foi dos 20 aos 39 anos porque a população adulta não 
faz muito uso de medidas profiláticas contra o vetor. Assim, a partir desses estudos, corrobora-se 
que a dengue está diretamente ligada a fatores sociodemográficos e não apenas climáticos. Conclui-
se que essas taxas precisam ser permanentemente monitoradas para um planejamento adequado 
na área da saúde, além de enfatizar a necessidade de orientar a população sobre as formas de 
prevenção desta zoonose. Dessa forma, enfatiza-se a busca por estratégias que promovam saúde, 
afinal, saúde não é apenas a existência de doenças, mas sim, a possibilidade de ofertar condições 
dignas a toda a população. 

Conclusão: O estudo permitiu a análise da incidência dos casos de dengue em Passo Fundo (RS), 
comparando dados oficiais com a literatura e integrando pesquisa e extensão no enfrentamento 
de problemas de saúde persistentes na população. Abre possibilidades e caminhos de articulações 
futuras para o enfrentamento dessa doença tropical negligenciada em nosso município, que 
envolvam a universidade e a comunidade.

Referências: ¹Rosa, A.R.O. Doenças negligenciadas: dengue: impacto, política e investigação de 
alternativas terapêuticas. 2013.

²Collischonn, E. et al. Relações entre o clima e saúde: o caso da dengue no Rio Grande do Sul no período de 
2007 a 2017."Confins. Revue franco-brésilienne de géographie, 37, 2018.

³Oliveira, R.M.A.B. et al. Aspectos entomológicos e epidemiológicos das epidemias de dengue em 
Fortaleza, Ceará, 2001-2012. Epidemiologia e serviços de saúde 27: e201704414, 2018.

Menezes, A. M. F., et al. Perfil epidemiológico da dengue no Brasil entre os anos de 2010 à 2019. Brazilian 
Journal of Health Review, 4(3), 13047-13058.
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Introdução: O presente resumo trata sobre o direito do consumidor e as novas tecnologias, 
abordando o reflexo do aumento nas relações de consumo virtuais perante a proteção do consumidor 
a partir dos anos 2000. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que não tenha acesso à internet ou a 
aparelhos eletrônicos, devido a esse aumento expressivo e a essa evolução constante, percebemos 
que o direito deve se atualizar na mesma velocidade. O CDC já possui artigos direcionados a defesa 
do consumidor virtual, porém será que a nossa legislação contempla a maioria das necessidades 
dos consumidores prejudicados por compras enganosas, visto a facilidade e as desvantagens nas 
vendas virtuais? Há uma grande importância do estudo voltado à defesa do consumidor, pois 
estamos consumindo cada vez mais com desvantagens extremas, portanto, esse estudo procura 
objetivar quais os métodos de defesa ao consumidor em compras online e como facilitar o acesso 
para a população. 

Metodologia: O Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990, um tempo em que a 
internet no Brasil era muito básica, se comparada a internet de hoje. Naquele tempo as pessoas 
praticamente não conheciam e muito menos realizavam compras pela internet, assim, podemos 
considerar que a pouco tempo atrás a internet era apenas um projeto, pois para se ter acesso a 
informações era preciso estudar e pesquisar em livros físicos. Na opinião da escritora Patricia 
Peck: “o mundo jurídico resumia-se a papéis, burocracia e prazos.” Com a junção do comércio 
com a internet surgiu o ecommerce (comércio eletrônico), que começou a ganhar força a partir 
dos anos 2000, quando a internet começou a ser mais utilizada pela população. Com o passar 
dos anos foi se concretizando a ideia de que os golpes pela internet ocorriam em poucos casos, 
aumentando assim o número de compras. O principal medo das pessoas era o clone dos cartões de 
crédito ou o “roubo” dos dados pessoais, contudo as empresas vendedoras começaram a oferecer 
novas formas de pagamento, abrindo assim as possibilidades de compras, como por exemplo o 
método de pagamento por boleto bancário, nesse caso o consumidor não precisaria informar seus 
dados, criando uma sensação de maior segurança. A tecnologia evoluiu tão rápido que em 18 anos 
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79,1 % da população brasileira já possuía acesso à internet, como demonstra uma reportagem 
publicada pelo Jornal G1, que “segundo o IBGE, o acesso à internet estava presente em 79,1% 
dos domicílios do país em 2018. Um ano antes, este percentual era de 74,9%, o que representa um 
aumento de 4,2 pontos percentuais (p.p.) em um ano.” (SILVEIRA, 2018) Os estudos já publicados 
sobre a defesa do consumidor virtual referem-se à vulnerabilidade de todos os consumidores, 
pois em uma relação de consumo quem está vendendo tem as informações diretas e necessárias 
sobre o produto, já quem está comprando (consumidor) só saberá, realmente, quando o produto 
chegar até ele. O objetivo das empresas é vender cada vez mais, para isso criam e inovam seus 
objetos de venda, para que fiquem de acordo com o que o consumidor busca. Alguns artigos 
demonstram como a inovação tecnológica nos afeta diretamente e nos convence a consumir cada 
vez mais, seja por prazer pessoal ou por se sentir “encaixado” na sociedade: “[...] a tecnologia traz 
esse sentimento às pessoas que a consomem [...]” (PINHEIRO, et al., 2018, p. 35). Desse modo, 
percebemos que o direito como protetor dos consumidores, enfrenta um grande desafio, o de 
continuar assegurando os direitos defendidos pela própria legislação. Num cenário de rápidas 
transformações, com o surgimento de novas modalidades no comércio eletrônico é de se perguntar 
até que ponto o consumidor estará protegido? Observa-se que essas mudanças impõem novos 
desafios ao Direito, para que se possa assegurar o valor fundamental da proteção ao consumidor. 

Conclusão: Tendo em conta a constante evolução da tecnologia e a sua interface com o comércio 
eletrônico, apesar dos avanços já conquistados na proteção do consumidor, pode-se perceber a 
necessidade de regulações que tratem de forma mais direta essa proteção, assegurando todos os 
direitos previstos aos consumidores. 

Referências: BRASIL. Código de Defesa do Consumidor, decreto de Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990.

PILAU SOBRINHO, Liton; SILVA, Rogério; ZIBETTI, Fabíola. Balcão do Consumidor. Coletânea Educação 
para o Consumo: Novas Tecnologias. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2018, p. 103-104. 

PINHEIRO, et al. Revista de Iniciação Científica, Tecnologia e Artística: Século XXI, as mudanças 
tecnológicas propostas pela Internet das Coisas. Vol. 7, 2018, p.35. 

SILVEIRA, Daniel. Em 2018, quase 46 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet, aponta 
IBGE. G1, 2018. 
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Introdução: O presente resumo visa apresentar um estudo, baseado na experiência extensionista 
do projeto UniverCidade Educadora: fazendo a lição de casa, acerca do papel da universidade 
na alfabetização de adultos. Esses sujeitos, que vivem em uma sociedade letrada, têm contato, 
cotidianamente, com a escrita, mas não a compreendem, por não estarem apropriados desse 
sistema. Considerando que a alfabetização tem um importante papel como instrumento de inclusão 
social, objetiva-se, pelo compromisso da universidade, discutir a importância da apropriação da 
leitura e da escrita para o exercício de cidadania e de práticas sociais, em especial pelo cenário em 
que vivemos na sociedade atual. 

Metodologia: Uma das experiências do projeto de extensão acima mencionado é o apoio 
à alfabetização de adultos e idosos na Cooperativa de Trabalho Amigos do Meio Ambiente 
(COAMA), que é responsável, principalmente, pela reciclagem de materiais. Além de ser uma 
atividade sustentável, gera renda para as famílias que lá trabalham. É nesse espaço que um grupo de 
acadêmicas do Curso de Pedagogia da UPF realiza intervenções pedagógicas. Como metodologia, 
o grupo reúne-se, semanalmente, para realizar diálogos, momentos formativos e planejamento. 
Com base nisso ocorrem encontros, também semanais, na COAMA para desenvolver uma proposta 
de alfabetização com os cooperados a fim de contribuir que estejam inseridos, ainda mais, na 
sociedade. Uma das alunas que é presidente da cooperativa, ao ser questionada sobre esse trabalho 
realizado, afirma: “foi muito bom, porque eu precisava assinar os documentos da cooperativa, e 
agora sei escrever o meu nome e o meu sobrenome”. Para além desse depoimento, há muito que 
se fazer por eles, pois segundo Mühl (2005, p. 7), a alfabetização é um direito subjetivo que deve 
ser garantido pelo Estado e, é tão fundamental quanto trabalhar, alimentar-se e vestir-se. O autor 
também descreve sobre o quanto a sociedade atual é dependente da escrita. Por isso, uma das 
funções como universidade é envolver-se com esse problema da exclusão social. Nesse sentido, 
parte-se do princípio de que a leitura e a escrita têm um papel fundamental na vida das pessoas, 
tanto para comunicação quanto para interação na sociedade, e, que os sujeitos sem esses domínios 
apresentam dificuldades e até mesmo “vergonha”, o que compromete o exercício de sua cidadania, 
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exercício importantíssimo de direitos e deveres em uma sociedade democrática. Compreende-
se que, ao acolher os adultos e idosos nos saberes que possuem acerca da alfabetização, mesmo 
saberes empíricos, possibilita-se que se integrem nesse processo, pois segundo Soares (2007, p. 58) 
a escrita está “profundamente incorporada à vida política, econômica, cultural, social”. A autora 
entende que a alfabetização é um instrumento necessário à vivência e, inclusive, à sobrevivência 
política, social e econômica, e também, é considerada “um bem simbólico, um bem cultural, 
instância privilegiada e valorizada de prestigio e poder. (SOARES, 2007, p. 58). Estar no espaço de 
reciclagem e ser analfabeto é condição que merece direito à vida mais digna e a alfabetização é um 
caminho importante para isso. 

Conclusão: Conclui-se com esse estudo, que alfabetização e cidadania se tornam inseparáveis, 
pois a não participação política na sociedade é uma das consequências do analfabetismo. Portanto, a 
construção da prática cidadã se dá pelas possibilidades da educação e, nesse cenário, a universidade 
assume um papel importante através da produção do conhecimento e de intervenções pedagógicas. 

Referências: MÜHL, Eldon Henrique. A universidade e o compromisso com a alfabetização. In: SANTOS, 
Maria Leda Loss; DAMIANI, Fernanda. Onde eles estão?: desvelando o analfabetismo no Brasil. Passo 
Fundo: UPF, 2005. 

SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2007.
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Introdução: A importância do ácido fólico, especialmente nos últimos meses que antecedem 
a gravidez, para o adequado fechamento do tubo neural do feto é condição bem estabelecida na 
literatura. Estudos apontam também para a redução no risco de ruptura da placenta, de restrição 
do crescimento intrauterino e parto prematuro, assim como prevenção de doenças respiratórias 
na infância e da síndrome de Down. (BARBOSA, 2011) A prevalência de consumo de suplemento 
de ácido fólico durante a gestação foi superior entre gestantes de maior escolaridade, adultas 
e que frequentaram, no mínimo, sete consultas ao longo do período gestacional. É de extrema 
importância estudar a respeito da relevância da utilização do ácido fólico em gestantes para uma 
gravidez saudável. (BARBOSA, 2011) 

Metodologia: Uma revisão de literatura foi realizada manualmente na plataforma CAPES 
utilizando-se as palavras chaves: ácido fólico (folic acid), deficiência de ácido fólico (folic acid 
deficiency), gestação (pregnancy) e defeitos do tubo neural (neural tube defects).Todos os descritores 
utilizados estavam indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram incluídos artigos 
na língua inglesa e portuguesa de 2008 a 2021, relevantes para o estudo. Importância do ácido 
fólico: O Folato tem importante papel na constituição do DNA e do RNA, componente principal na 
formação do feto, sendo usado tanto para a formação de vitaminas, que estão presentes de forma 
natural nos alimentos, quanto para forma sintética presente em suplementos medicamentosos 
e alimentos enriquecidos.(PONTES; PASSONI; PAGANOTTO, 2008) O ácido fólico tem papel 
fundamental no processo de multiplicação celular, sendo, desse modo, extremamente importante 
na gravidez. O folato interfere com o aumento de eritrócitos, o alargamento do útero e o crescimento 
do feto e da placenta.(PONTES; PASSONI; PAGANOTTO, 2008) Essa vitamina é requisito para 
um crescimento saudável, na fase reprodutiva (gestação e lactação) e na formação de anticorpos. 
Atua como coenzimas no metabolismo de aminoácidos (glicina) e síntese de purinas e pirimidinas, 
assim como na síntese proteica. Consequentemente, sua deficiência pode ocasionar modificações 
no DNA e alterações nos cromossomos. (PONTES; PASSONI; PAGANOTTO, 2008) Doenças 
associadas à deficiência de ácido fólico: Os defeitos do tubo neural são malformações que ocorrem 
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na fase inicial do desenvolvimento fetal, entre a terceira e a quinta semana de gestação, envolvendo 
a estrutura primitiva que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. Anencefalia e espinha bífida 
respondem por cerca de 90% de todos os casos de defeitos do tubo neural. (SANTOS; PEREIRA, 
2021) Nos casos de anencefalia a extremidade superior do tubo neural não se fecha, resultando na 
ausência do cérebro. Estas gestações em geral resultam em aborto e aqueles nascidos vivos morrem 
pouco tempo após o parto. A espinha bífida ocorre quando a extremidade inferior do tubo neural 
não se fecha, causando danos medulares importantes. Apesar do possível reparo cirúrgico, a lesão 
nervosa é permanente e resulta em níveis diversos de paralisia dos membros inferiores, bexiga e 
intestino. Além do comprometimento físico, a maior parte dos indivíduos acometidos também 
apresenta dificuldade de aprendizado. Nos caso de espinha bífida o defeito pode ser recoberto 
por pele essencialmente normal (espinha bífida oculta), ou associar-se com uma protusão cística, 
podendo conter meninges anormais e líquido cefalorraquidiano (meningocele), ou elementos 
da medula espinhal e/ou nervos (mielomeningocele). Na encefalocele, o cérebro e as meninges 
herniam-se através de um defeito no crânio.(SANTOS; PEREIRA, 2021) 

Conclusão: O ácido fólico tem grande importância no desenvolvimento do feto no período de 
gravidez. Desse modo, consegue-se evitar o desenvolvimento de várias doenças, principalmente 
relacionadas ao tubo neural. Com isso, para existir uma gestação com segurança e saúde, é 
recomendada a ingestão de ácido fólico durante esse período. 

Referências: 1) BARBOSA, Lorena. Fatores associados ao uso de suplemento de ácido fólico durante a 
gestação. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, [S. l.], p. 246-251, 2011. 

2) PONTES, Elisabete Leinioski Brandão; PASSONI, Cynthia Matos Silva; PAGANOTTO, Mariana. 
Importância do ácido fólico na gestação: requerimento e biodisponibilidade. Cadernos da Escola de Saúde, 
[S. l.], p. 1, 2008. 

3) SANTOS, Leonor Maria Pacheco; PEREIRA, Michelle Zanon. Efeito da fortificação com ácido fólico na 
redução dos defeitos do tubo neural. Scielo, [S. l.], p. 17-24, 8 ago. 2021.
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde mental como estado de bem- 
estar no qual o indivíduo percebe suas atitudes, enfrentado as dificuldades da vida o qual trabalha 
de forma produtiva sendo capaz de contribuir com a comunidade. Partindo deste pressuposto, é 
visto que a saúde mental faz parte da saúde geral dos indivíduos, e que interfere em sua qualidade 
de vida. Sendo assim, a consulta de enfermagem em saúde mental tem por objetivo compreender e 
avaliar as necessidades psíquicas de cada indivíduo, corroborando para a elaboração de um plano 
de cuidado aquedado. O curso de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo dispõe na matriz 
curricular a disciplina teórico-prática de Saúde da Mental II, a qual proporciona aos acadêmicos 
colocar em prática a assistência de enfermagem em saúde mental por meio de consultas de 
enfermagem. Este estudo tem como objetivo descrever a experiência vivenciada pelas acadêmicas 
de enfermagem nas aulas práticas da disciplina de Saúde Mental II.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, das aulas práticas, realizadas na unidade 
psiquiátrica de um hospital público, localizado na região norte do Rio Grande do Sul, durante 
o primeiro semestre do ano de 2021. Diante dessa premissa, notou-se a relevância da realização 
do processo de enfermagem (PE), pois os acadêmicos podem coletar dados, investigar, avaliar, 
levantar diagnósticos, planejar os cuidados e intervir de forma individualizada de acordo com as 
necessidades de cada indivíduo, além disso, a elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS). No 
decorrer das aulas teórico-práticas, é abordado a consulta de enfermagem em saúde mental e o 
projeto terapêutico singular, com o objetivo de que os acadêmicos aprendam a olhar o paciente 
de forma humanizada, singular e centrada nas pessoas em sofrimento psíquico ou portadoras de 
transtorno mental, ou seja, cuidando-o como um todo e não somente focado no processo saúde-
doença. O PTS se traduz por ser uma construção coletiva de intenções, realizado com uma equipe 
multiprofissional, com a participação do usuário e também de seus familiares quando assim 
aprouver (CAMPOS et al.2021). É um processo contínuo, pactuado para o alcance de necessidades 
e desejos e produção de autonomia, protagonismo e inclusão social, de forma sustentável, ou seja, 
com mudanças que se mantenham ao longo do tempo. Como foi visto nas aulas teóricas, a partir 
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da reforma psiquiátrica no Brasil, a atuação do enfermeiro na área da saúde mental aumentou 
consideravelmente, pois além de realizar atividades assistências, educativas e administrativas em 
hospital ou unidade psiquiátrica, pode atuar nos diversos serviços de saúde, tanto da rede pública, 
como privada, como por exemplo nos Centros de Atenção Psicossocial, ambulatórios, residenciais 
terapêuticos, entre outros. Portanto, destaca-se a importância dessa disciplina teórico-prática no 
curso de de enfermagem.

Conclusão: É relevante a inserção do acadêmico nos diferentes cenários para conhecer e identificar 
os indivíduos em sofrimento psíquico para realização da consulta de enfermagem. Pois além disso, 
ter o conhecimento científico e aplicá-lo é essencial na preparação do futuro Enfermeiro. Destaca-
se também a implementação do PE e PTS para o melhor desenvolvimento acadêmico visando o 
futuro profissional. 

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3088 de 23 de dezembro de 2011. Brasília: 2011. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html>. 
Acesso em: 15 de jun. de 2021.

CAMPOS. Gastão Wagner de Sousa, AMARAL, Márcia Aparecida do. A clínica ampliada e compartilhada, 
a gestão democrática e redes de atenção como referenciais teórico-operacionais para a reforma do hospital. 
Ciências e Saúde Coletiva. 2017. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n4/04.pdf>. Acesso 
em :15 de jun. de 2021.
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde mental como estado de bem- 
estar no qual o indivíduo percebe suas atitudes, enfrentado as dificuldades da vida o qual trabalha 
de forma produtiva sendo capaz de contribuir com a comunidade. Partindo deste pressuposto, é 
visto que a saúde mental faz parte da saúde geral dos indivíduos, e que interfere em sua qualidade 
de vida. Sendo assim, a consulta de enfermagem em saúde mental tem por objetivo compreender e 
avaliar as necessidades psíquicas de cada indivíduo, corroborando para a elaboração de um plano 
de cuidado aquedado. O curso de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo dispõe na matriz 
curricular a disciplina teórico-prática de Saúde da Mental II, a qual proporciona aos acadêmicos 
colocar em prática a assistência de enfermagem em saúde mental por meio de consultas de 
enfermagem. Este estudo tem como objetivo descrever a experiência vivenciada pelas acadêmicas 
de enfermagem nas aulas práticas da disciplina de Saúde Mental II.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, das aulas práticas, realizadas na unidade 
psiquiátrica de um hospital público, localizado na região norte do Rio Grande do Sul, durante 
o primeiro semestre do ano de 2021. Diante dessa premissa, notou-se a relevância da realização 
do processo de enfermagem (PE), pois os acadêmicos podem coletar dados, investigar, avaliar, 
levantar diagnósticos, planejar os cuidados e intervir de forma individualizada de acordo com as 
necessidades de cada indivíduo, além disso, a elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS). No 
decorrer das aulas teórico-práticas, é abordado a consulta de enfermagem em saúde mental e o 
projeto terapêutico singular, com o objetivo de que os acadêmicos aprendam a olhar o paciente 
de forma humanizada, singular e centrada nas pessoas em sofrimento psíquico ou portadoras de 
transtorno mental, ou seja, cuidando-o como um todo e não somente focado no processo saúde-
doença. O PTS se traduz por ser uma construção coletiva de intenções, realizado com uma equipe 
multiprofissional, com a participação do usuário e também de seus familiares quando assim 
aprouver (CAMPOS et al.2021). É um processo contínuo, pactuado para o alcance de necessidades 
e desejos e produção de autonomia, protagonismo e inclusão social, de forma sustentável, ou seja, 
com mudanças que se mantenham ao longo do tempo. Como foi visto nas aulas teóricas, a partir 
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da reforma psiquiátrica no Brasil, a atuação do enfermeiro na área da saúde mental aumentou 
consideravelmente, pois além de realizar atividades assistências, educativas e administrativas em 
hospital ou unidade psiquiátrica, pode atuar nos diversos serviços de saúde, tanto da rede pública, 
como privada, como por exemplo nos Centros de Atenção Psicossocial, ambulatórios, residenciais 
terapêuticos, entre outros. Portanto, destaca-se a importância dessa disciplina teórico-prática no 
curso de de enfermagem.

Conclusão: É relevante a inserção do acadêmico nos diferentes cenários para conhecer e identificar 
os indivíduos em sofrimento psíquico para realização da consulta de enfermagem. Pois além disso, 
ter o conhecimento científico e aplicá-lo é essencial na preparação do futuro Enfermeiro. Destaca-
se também a implementação do PE e PTS para o melhor desenvolvimento acadêmico visando o 
futuro profissional.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3088 de 23 de dezembro de 2011. Brasília: 2011.

Campos GWS, Amaral MA. A clínica ampliada e compartilhada, a gestão democrática e redes de atenção 
como referenciais teórico-operacionais para a reforma do hospital. Ciências e Saúde Coletiva. 2017. 
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Introdução: O fósforo é considerado um macronutriente de plantas. Quando ocorre a falta deste 
nutriente, a planta apresenta sintomas de deficiência e se faz necessária a utilização de adubos. 
Quando em excesso, pode causar impactos ambientais e perdas econômicas para o produtor. 
Assim, são indicadas análises laboratoriais para verificar o teor deste nutriente no solo. Apesar 
do método Mehlich-1 para determinação dos teores de fósforo ser amplamente difundido nos 
laboratórios de análise de solo, existem fatores que podem influenciar nos resultados finais das 
análises. Assim, é necessário o emprego de metodologia adequada, além de padronização para 
diminuição dos erros durante o processo analítico e a garantia da confiabilidade do resultado. 
Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é avaliar a disponibilidade de fósforo como íons fosfato, em 
diferentes condições experimentais, utilizando o extrator de Mehlich-1 e a metodologia da Rede 
Oficial de Laboratórios de Análises de Solos-Rolas. 

Metodologia: Com o excesso ou falta de nutrientes, como no caso dos íons fosfato no solo, a 
planta pode apresentar sintomas de deficiência, além disso o excesso de íons fosfato pode gerar 
grande impacto ambiental principalmente se houver recursos hídricos próximos a plantação. 
(PANTANO, et al, 2016). Além disso com excesso ou falta de íons fosfato no solo, a plantação 
precisará de produtos químicos ou biológicos para a devida correção. Devido a isso é recomendada 
uma análise laboratorial para verificação do teor de nutrientes e consequente diminuição dos 
impactos ambientais e econômicos do produtor. Com isso, os experimentos de determinação do 
teor de fósforo serão realizados a fim de obter dados para organizar a confirmação experimental 
sobre os principais aspectos a respeito do método de extração de fósforo, presente na matriz do solo, 
usando como extrator o método duplo-ácido Mehlich-1 e seguindo o protocolo da metodologia de 
referência descrita na Rede Oficial de Laboratórios de Análises de Solos (ROLAS). Por se tratar de um 
levantamento de dados experimentais, a análise será realizada no Laboratório de Solos localizado 
no prédio da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV) na Universidade de Passo 
Fundo, RS. O projeto será desenvolvido com três amostras de solo fornecidas pela Rede Oficial de 
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Laboratórios de Análises de Solos (ROLAS) por meio do Laboratório de Solos da Universidade 
de Passo Fundo. As amostras de solo que serão usadas no experimento foram analisadas no 
controle de qualidade pelos laboratórios credenciados na Rede. Serão analisados parâmetros 
como: o modelo do agitador mecânico, os tipos de recipiente usados para a análise, a quantidade 
de solução indicadora de ácido ascórbico (volume em gotas) e o tempo de reação. Para tanto, 
serão utilizadas três amostras de solo com diferentes teores de fósforo as quais já foram analisadas 
anteriormente, onde constatou-se que a primeira amostra de solo apresentou um teor baixo de 
fósforo, a segunda amostra apresentou um teor intermediário e a terceira um teor alto de fósforo. 
Além disso, as análises serão realizadas em triplicata, utilizando três amostras de solo e quatro 
tratamentos variando os parâmetros, totalizando 36 amostras analisadas. De acordo com o manual 
de análise da Rolas, o experimento precisa ser realizado em dois dias consecutivos. No primeiro 
dia serão feitos o preparo das soluções e a extração de fósforo a partir das amostras selecionadas 
e no outro dia a leitura dos íons fosfato no equipamento de Espectrofotômetro Ultravioleta no 
visível (UV/VIS). Além disso serão realizadas 5 curvas padrão de diluições para a calibração do 
equipamento, em concentrações variando de 0 a 5,0 mg L-1 na solução final. Concluindo-se a 
análise, será realizado um tratamento estatístico dos dados submetidos a análise de variância e 
quando significativos comparados pelo teste Tukey (p<0,05). 

Conclusão: A pesquisa, desenvolvida na disciplina de Pesquisa em Química II no curso de 
Química Bacharelado, se encontra na etapa de realização das análises em que os resultados não 
estão discutidos, sendo concluída nos próximos meses. Assim, ressaltando a importância de 
uma análise procedida de forma correta, e as possíveis interferências metodológicas que podem 
influenciar os resultados finais. 

Referências: PANTANO, Glaucia; GROSSELI, Guilherme M.; MOZETO, Antonio A.; FADINI, Pedro S. 

Sustentabilidade no uso do fósforo: uma questão de segurança hídrica e alimentar. Química Nova, v.  
39, n. 6, p. 732-740, 2016. Disponível em: http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=6442  
Acesso em: 09 de jun. de 2021

TEDESCO, Marino José.; GIANELLO, Clesio.; BISSANI, Carlos Alberto.; et al. Análise de solo,  
plantas e outros materiais. Departamento de Solos. Faculdade de Agronomia. Universidade Federal  
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1995.
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Introdução: A circulação do discurso anarquista nas primeiras décadas do século XX era lida 
pelas autoridades policiais como um verdadeiro risco devido ao seu poder de subversão, de modo 
que se articulou uma atuação policial intensa a fim de interceptar esses discursos. Não bastasse, a 
grande mídia contribuiu em muito para a construção imagética do(a) anarquista como violento(a) 
e perigoso(a). Além de serem potentes formas de opressão e controle de discursos, esses dois 
mecanismos – repressão policial e discurso midiático- se mostram presentes ainda nos dias atuais. 
Nesse cenário, esmiuçar a forma como se constituíram essas opressões importa não apenas para 
uma melhor compreensão de um mecanismo ainda muito poderoso, mas também porque abre 
espaço para conhecer a verdadeira, e muito rica, história do anarquismo no nosso país.

Metodologia: No Brasil, os eventos de maior impacto social atribuídos aos anarquistas foram 
as greves de 1917 e 1919. Nessas greves, houve grande influência anarco-sindicalista, resultado de 
um movimento de agitação constante dos militantes anarquistas entre a classe trabalhadora. No 
entanto, em que pese a inexistência de registros que comprovem essa alegação, disseminou-se a ideia 
de que a prática de atos terroristas e da violência eram atividades típicas dos anarquistas, inclusive 
com a promulgação de uma lei de repressão ao anarquismo que colocava como peculiaridade da 
atividade anarquista o porte de bomba e dinamite (Decreto nº 4.269 de 17 de janeiro de 1921), o que 
em parte se deve à adoção da “propaganda pelo fato” por anarquistas em países como a Espanha, 
Itália e França. Isso tudo, somado as demais agitações populares que eclodiram no período, como 
a revolta tenentista, resultou na criação, em 1924 do Departamento de Ordem Política e Social 
(DOPS). Segundo Paulo Sérgio Pinheiro (1991), o DOPS atuava, por um lado, na vigilância a fim de 
controlar e prevenir ações perturbadoras da ordem e, de outro, punindo e recolhendo elementos 
perigosos. Na linha do que sustenta Michel Foucault (1996), a interdição é o procedimento mais 
comum de exclusão do discurso; proíbe-se de dizer tudo e nem todos podem falar sobre qualquer 
coisa. Através da atuação do DOPS, o Estado retirava dos anarquistas – mas não só deles- o 
direito ao discurso. Ao mesmo tempo, operava-se um discurso midiático que visava a associar 
militantes anarquistas a atos violentos, citando-os em notícias de deportações e assassinatos, na 
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maioria das vezes sob o rótulo de “indesejável” ou “nocivo aos interesses da República”. Longe 
de representar a verdade sobre o movimento anarquista que no momento se ocupava de questões 
como a emancipação da classe trabalhadora, a criação de uma sociedade mais justa e igualitária e 
mesmo já realizava fortes críticas ao patriarcado e à moral sexual, essa estigmatização favoreceu 
o enfraquecimento do movimento no período subsequente. Nesse contexto, a presente pesquisa 
busca analisar os discursos policiais e da grande mídia sobre os anarquistas que justificaram a 
intensa repressão sofrida pelo movimento nas décadas de 1920 a 1940.

Conclusão: Na história do Brasil, a repressão policial e a criminalização de movimentos sociais 
foram importantes elementos de manutenção da ordem social. No que diz respeito ao anarquismo, 
a censura e a ofensiva de um discurso criminalizante, motivados pelo receio de que as ideias 
instigadas pelos anarquistas abalariam a ordem estabelecida, atuaram também como fator de 
apagamento histórico. 

Referências: FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996.

PINHEIRO, Paulo Sérgio. Estratégias da Ilusão. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
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Introdução: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados iniciais da análise 
documental realizada no Parecer nº 22 de 07 de novembro de 2019 e Resolução nº 2 de dezembro 
de 2019, ambos emitidos pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho Pleno – CNE/CP, 
documentos que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores 
para Educação Básica, instituindo a Base Nacional Comum – Formação. A temática sobre a formação 
vem sendo debatida ao longo dos anos, mas a forma aligeirada que a BNC-Formação foi edificada 
nos faz refletir sobre vários aspectos, dentre eles, sobre: qual Concepção Pedagógica, visão de 
sujeito, de mundo e de sociedade embasa a construção deste documento orientador curricular-
nacional para formação docente? Questão que buscaremos debater ao longo desse trabalho.

Metodologia: As análises apresentadas configuram-se a partir de abordagem qualitativa de 
cunho descritivo-explicativo, com análise documental, do Parecer nº 22/2019 e da Resolução 
nº 2/2019, ambos emitidos pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho Pleno – CNE/
CP, documentos que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de 
Professores para Educação Básica, instituindo a Base Nacional Comum – Formação. Dialogando 
com autores que subsidiam as análises a estes documentos legais, como Freitas (2021) e Saviani 
(2013) A BNC-Formação passou por um processo rápido de construção e homologação, a partir 
da aprovação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, em 2017, tem-se em 2018 a primeira 
versão da BNC-Formação, seguida, por duas versões e finalizada em 2019 com o Parecer nº 
22/2019 e pela Resolução 2/2019, instituindo mudanças sem muito debate a formação nas 
licenciaturas. Ancorados em argumentos como a precariedade da formação docente, a nova BNCC 
(2017), bem como, promessas de qualidade para educação a partir das aprendizagens essenciais, 
prescritivas na BNCC. Aos professores cabe “aprender a como aplicar”, o que está prescrito, ou 
seja, um retorno ao pragmatismo do “como fazer”, “como aplicar a aula”, a partir do que rege 
a BNCC. Sendo assim, um retorno ao que Saviani (2013, p. 425), chama de “neoprodutivismo” 
que surge no contexto da educação a partir das ideias neoliberais, e como Freitas (2018, p. 31) 
explica: “O neoliberalismo olha para educação a partir de sua concepção de sociedade baseada 
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em um livre mercado cuja própria lógica produz o avanço social com qualidade”. Os sujeitos 
formados nessa lógica da mercantilização, das competências, da eficiência e da eficácia, tornam-
se agentes de seus próprios sucessos ou fracassos, retirando toda responsabilidade do estado em 
implementação de políticas públicas para conter as desigualdades sociais. A concepção que se 
vislumbra nos documentos formativos para docência é a de aplicadores dos conteúdos prescritivos 
da BNCC, a partir do desenvolvimento de competências e habilidades, que também devem ser 
desenvolvidas nos futuros docentes e que devem ser auferidas pelas avaliações de larga escala. 
Observa-se nos documentos legais uma ênfase nas horas práticas no contexto da escola, o que 
de fato é importante, mas no documento o aspecto das habilidades a serem desenvolvidas são 
direcionadas as aprendizagens essenciais da BNCC, a serem trabalhadas em cada nível de ensino. 
Percebe-se que as dimensões filosófico-pedagógicas da formação docente acabam ficando em 
segundo plano, de forma subentendida. Destarte, as três dimensões fundamentais da Resolução 
nº 2/2019: Conhecimento Profissional, Prática Profissional e o Engajamento Profissional, lincam-
se a competências específicas, que se subdividem em habilidades a serem desenvolvidas. Essas 
dimensões são importantes para formação docente, mas pelo viés da proposta pragmática do 
ensino pela/para competências elas perdem seus princípios de práxis. 

Conclusão: Percebe-se nos documentos analisados a presença da Concepção Pedagógica das 
competências que embasam fortemente as políticas de formação docente, trazendo uma visão de 
sujeito e de sociedade voltada a lógica do mercado (FÁVERO; TONIETO & CONSALTÉR, 2020). 
E indubitavelmente à formação humana para cidadania e para democracia não coaduna com tais 
perspectivas. 

Referências: BRASIL. Mec. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Brasília, 2017.

BRASIL. CNE. CP. Resolução CNE/CP 02/2019 de 20 de dezembro de 2019. Institui a Base Nacional 
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Brasília, dez./ 2019.

BRASIL. CNE. CP. Parecer CNE/CP nº 22, de 7 de novembro de 2019.

FÁVERO, A.; TONIETO, C.; CONSALTÉR, E. O neoliberalismo pedagógico como produto do sujeito 
empresarial: ameaças à democracia educacional. Currículo sem Fronteiras. V. 20, N. 1 – jan../abr. 2020.

FREITAS, L. C. de. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias. SP: Expressão Popular, 
2018.

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4. ed. Campinas: Autores Associados, 2013.
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Introdução: A osteoartrite consiste em uma doença multifatorial que causa degeneração 
da cartilagem articular, sinovites, lesões ligamentares, bem como perda da massa muscular, 
apresentando dor, rigidez, comprometimento musculoesquelético e restrição de mobilidade. 
Apresenta prevalência de 85% na população acima de 75 anos, sendo muito comum na articulação 
do joelho. Devido ao alto impacto na saúde da população acometida por essa patologia, este 
estudo busca avaliar os efeitos da injeção de ozônio gasoso via intra-articular no joelho de ratos 
com osteoartrite induzida por monoiodoacetato de sódio. O uso de ozonioterapia se justifica por 
apresentar efeitos antiinflamatórios e analgésicos, além de apresentar baixo custo e fácil aplicação.

Metodologia: Foram utilizados 40 ratos (Wistar), sendo 18 fêmeas e 22 machos, que foram 
divididos em 4 grupos: grupo controle - g1: composto por 10 ratos, sem lesão e sem tratamento 
-, grupo lesão - G2: composto por 10 ratos, somente lesão - e grupos tratamentos - G3: 10 ratos 
com lesão e tratamento com ozônio em baixas doses e G4: 10 ratos com ozônio em altas doses. 
Nos grupos de tratamento foram utilizadas 0,1 mL das doses 5 &#956;g/ml (G3) e 10 &#956;g/
ml (G4) de ozônio aplicado 1 vez por semana por 60 dias. Para a indução da osteoartrite foi 
utilizado monoiodoacetato de sódio(2 mg/mL) em volume de 0,05 mL. A tíbia e o fêmur dos 
ratos foram removidos, colocados em recipientes contendo 10% de formol tamponado para análise 
histológica e subsequente descalcificação em 3% de ácido fórmico por aproximadamente 72 horas. 
As peças foram cortadas transversalmente para integrarem as lâminas histológicas e coradas 
com hematoxilina-eosina. Ao final do processo G1 não apresentou mudanças histopatológicas na 
cartilagem e tecidos ósseos, G2 apresentou inúmeras mudanças, diminuição da área superficial e 
medial da cartilagem articular, condrócitos apoptóticos, matriz cartilaginosa com aspecto fibroso 
e discreta proliferação de fibroblastos, G3 apresentou erosões na camada superficial, proliferação 
moderada de fibroblastos associados com formação de vasos e G4 apresentou áreas com restos de 
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cartilagem articular, áreas com completa ausência de cartilagem articular, matriz articular com 
um aspecto fibroso, proliferação moderada de fibroblastos adjacentes e formação de novos vasos.

Conclusão: A osteoartrite é uma doença progressiva, os tratamentos visam retardar a doença, 
diminuir a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos. Os benefícios das 
injeções intra-articulares do ozônio foram evidenciados em um modelo animal. Ambas as doses 
de ozônio gasoso utilizadas foram capazes de reduzir os danos articulares, entretanto, a menor 
dose apresentou os melhores resultados.

Referências: ANZOLIN, A. P.; BERTOL, C. D. Ozone therapy as an integrating therapeutic in osteoartrosis 
treatment: a systematic review. BrJP, v. 1, p. 171–175, jun. 2018

COSTA, T. et al. [Ozone Therapy in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review]. Acta Medica Portuguesa, 
v. 31, n. 10, p. 576–580, 31 out. 2018

Evaluation of Periarticular Pathology Surrounding Knee Joint Tissues in an Osteoarthritis Rat Model - 
Sriwatananukulkit - 2020 - The FASEB Journal - Wiley Online Library. Disponível em: <https://faseb.
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1096/fasebj.2020.34.s1.03244>. Acesso em: 4 ago. 2021

SPASSIM, M. R. Avaliação morfológica após o uso do ozônio gasoso via intra articular em ratos com 
osteoartrose induzida por monoiodoacetato de sódio. 24 ago. 2020.
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2019
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Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) consiste em uma doença inflamatória crônica 
de origem autoimune, podendo apresentar inúmeros sintomas, segundo a Sociedade Brasileira de 
Reumatologia. Alguns sintomas presentes são a febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza 
e sintomas depressivos, além de dor articular, eritema malar e no dorso do nariz, inflamações 
pleurais, hipertensão e alteração no funcionamento renal. Pelo fato do LES ser uma doença pouco 
comum e com manifestações clínicas e laboratoriais bastante heterogêneas, não há um consenso 
quanto ao tratamento mais adequado, que deve estar de acordo com as manifestações de cada 
paciente com o objetivo de controlar a doença buscando uma melhora da qualidade de vida. Nesse 
contexto, destaca-se a fisioterapia, pois através das suas diversas áreas de atuação, promovem 
um atendimento individualizado e auxilia na melhora das atividades funcionais dos indivíduos 
portadores de LES.

Metodologia: Este estudo objetiva compreender a doença e avaliar o papel do fisioterapeuta 
na LES por meio de uma revisão da literatura integrativa. A etiologia do LES é desconhecida, 
apesar disto alguns fatores podem contribuir para a sua manifestação como fatores genéticos 
e imunológicos, agentes infecciosos virais não reconhecidos, fatores hormonais, estresse 
físico, mental, fatores ambientais, e um dos principais a exposição demasiada à luz solar ou 
ultravioleta. Os sinais e sintomas do paciente com LES normalmente são aleatórios, inespecíficos 
e normalmente combinados. Pode acometer todos os órgãos, entretanto a doença é mais evidente 
nos rins, articulações, pele e serosas. No sistema músculo esquelético o LES afeta principalmente 
as articulações e o tecido muscular, pois ocorre edema nas articulações que por sua vez podem 
alterar a funcionalidade das estruturas adjacentes como os tendões e a fibro-elasticidade do tecido 
muscular, estando presente em até 90% dos pacientes com diagnóstico de LES, em algum momento 
da doença. Nesse aspecto podem ocorrer artropatia simétrica e não erosiva, frouxidão ligamentar, 
tendinite, osteoporose e fraqueza muscular, e vale destacar a rigidez matinal, que melhora ao longo 
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do dia. O diagnóstico do LES torna-se muitas vezes difícil de ser definido devido à complexidade 
dos seus sintomas e ao seu surgimento lento. No entanto, o diagnóstico é dado através da análise 
clínica médica de um ou mais dos sintomas juntamente com exames laboratoriais, como a elevação 
do fator ou anticorpo antinuclear (FAN). Além disso, a sobrevida dos pacientes com LES depende 
muito do seu modo de vida após o seu diagnóstico, sendo assim os objetivos do tratamento são 
estabelecidos para o controle dos sintomas. A abordagem terapêutica do paciente com LES deve 
ser compreendida de forma geral, sendo de suma importância a prática orientada de atividades 
físicas, uma boa alimentação, apoio psicológico e a fotoproteção. Nesse contexto, a fisioterapia 
tem como objetivo realizar uma manutenção da funcionalidade, levando em consideração as 
capacidades individuais de cada paciente, como por exemplo a função cardíaca, respiratória, bem 
como a flexibilidade e força muscular. A boa realização do tratamento, visa diminuir os sintomas 
inflamatórios e mantém a boa funcionalidade corporal, além disso a prevenção é realizada 
individualmente de acordo com cada sintoma apresentado. O foco terapêutico é baseado nas 
maiores necessidades apresentadas, de acordo com o curso da evolução do LES. 

Conclusão: O LES deve ser observado com olhar individualizado através de uma equipe 
multidisciplinar e considerando seus efeitos a longo prazo no organismo. A atenção fisioterapêutica 
combinada ao uso de medicações para o LES é de extrema importância, na qual a fisioterapia 
contribui para uma melhora da funcionalidade dos tecidos corporais e na qualidade de vida dos 
pacientes.

Referências: BORBA, E. F. et al. Consenso de lúpus eritematoso sistêmico. Revista Brasileira de 
Reumatologia, v. 48, p. 196–207, ago. 2008.

FERREIRA; ZUTTIN. Atuação fisioterapêutica no tratamento de Lúpus Eritematoso sistêmico. p. 9, 2014.

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). Sociedade Brasileira de Reumatologia, 27 out. 2017. Disponível em: 
<https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/lupus-eritematoso-sistemico-les/>. Acesso em: 
8 ago. 2021

WIBELINGER, Lia Mara. Fisioterapia em Reumatologia. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2015.
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Introdução: causada por um Lyssavírus neurotrópico (Família Rhabdoviridae) o qual possui 
material genético RNA, envolto por um capsídeo proteico e circundado por uma camada lipídica 
na qual estão inseridas as glicoproteínas de origem viral (Radostitis, 2002). No Rio Grande do Sul, a 
raiva ocorre principalmente em bovinos gerando perdas econômicas significativas. A contaminação 
em animais herbívoros está comumente relacionada com a mordedura de morcegos hematófagos 
(Desmodus rotundos) os quais albergam o vírus na saliva (Lima, 2001). Após a mordedura, ocorre 
multiplicação viral e infecção das terminações nervosas através das quais o vírus migra até o 
sistema nervoso central (SNC). A replicação viral no SNC causa os sinais clínicos característicos 
como inquietação, febre e paralisias progressiva. Do SNC, o vírus migra até as glândulas salivares 
e é disseminado via saliva/mordedura. 

Metodologia: O atendimento ao caso clínico ocorreu no dia 22 de junho de 2021 em um bovino, 
fêmea, sem raça definida, com aproximadamente 5 anos de idade, na cidade de São Jorge, RS. 
O produtor relatou que o animal estava apresentando incoordenação motora e falta de apetite. 
Durante a anamnese observamos incoordenação motora com paralisia parcial dos membros, 
paralisia da cauda, secreção nasal e sinais de agressividade direcionada às pessoas próximas. A 
temperatura retal era de 39,2ºC. Foi realizado o teste de reflexo anal, que consiste em pinçar com 
algum material pontiagudo a região do esfíncter anal e observar, ou não, contração do esfíncter. 
Esse teste foi realizado na vaca com o auxílio de uma agulha e foi possível confirmar a falta do 
reflexo. Por conta de todos os sinais clínicos observados, o diagnóstico clínico sugestivo foi de 
raiva bovina; a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) foi acionada e o bovino foi isolado 
do restante do rebanho e ficou em observação. O animal morreu no dia 28 de junho de 2021. 
Para comprovação do diagnóstico, fez-se a coleta de todo o encéfalo o qual foi encaminhado 
para o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF). A amostra foi submetida 
ao diagnóstico de imunofluorescência direta (IFD), que é uma técnica qualitativa que detecta 
o vírus da raiva nos tecidos. O teste de IFD utiliza material do hipocampo, cerebelo e medula 
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oblongata. O material é impregnado em lâminas de vidro e incubado com anticorpos anti-vírus 
rábico marcado com isotiocianato de fluoresceína (FITC), conforme protocolo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2020). Após, as lâminas são observadas em microscópio 
de epifluorescência (luz ultravioleta) e, caso a amostras for positiva, observa-se que os antígenos 
virais marcados com o anticorpo-FITC emitem luz esverdeada em estruturas que podem ser 
pequenas do tamanho de um grão de areia ou maiores se comparadas ao tamanho dos corpúsculos 
de Negri (Ministério da Saúde, 2008). A amostra do animal teve resultado positivou para a raiva, 
confirmando o diagnóstico clínico. Em virtude deste teste, foi descartada a necessidade de realizar o 
teste de inoculação em camundongos, usado principalmente quando há dúvidas sobre o resultado 
do teste de IFD. No teste confirmatório, ou contraprova, o macerado do cérebro é inoculado via 
intracranial em camundongos (MAPA, 2020). Após a coleta do SNC, o animal foi colocado em uma 
cova com aproximadamente 2 metros de profundidade. Todas as pessoas que tiverem contato com 
o animal foram entrevistadas pela secretaria de saúde visando identificar situações de contágio e 
demais providências. A propriedade ficou sob vigilância para avaliar a ocorrência de novos casos. 
O animal afetado veio de outra cidade, em um carregamento de gado. Solicitou-se a vacinação de 
todos os animais da propriedade e arredores. 

Conclusão: A Raiva, além de trazer prejuízo para bovinocultura, também coloca em risco a saúde 
humana. Por este motivo, essa doença deve ser estudada e monitorada para que os protocolos 
corretos sejam aplicados nos casos suspeitos, evitando assim novas contaminações. A presença de 
morcegos hematófagos aliada à falta de vacinação são as principais causas de ocorrência da raiva 
em bovinos.

Referências: LIMA, M. Alerta vermelho. Revista da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. São Paulo, 
v. 1, n, 2001.

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Revisão sobre a Raiva, Brasília : Mapa/ACS, 
2020.

MS e SVS - Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Diagnóstico Laboratorial da 
Raiva. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. 108 p.

RADOSTITIS, O.M. Clínica Veterinária. 9 ed Rio de Janeiro: Guanabra Koogan, 2002. 1737p.

HONMA, F; MEGID, J. Doenças infecciosas em animais de produção e de companhia.1 ed. Rio de Janeiro: 
Roca, 2016. 799-824p.

BATISTA H.B.C.R., FRANCO A.C. & Roehe P.M. Raiva: uma breve revisão. Acta Scientiae Veterinariae. 35: 
125-144, 2007
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Introdução: A pelve, ou coxal, é um osso irregular composto pela fusão de três ossos (ísquio, 
ílio e pubes), formando a cintura pélvica que conecta o membro pélvico ao tronco. As fraturas de 
pelve em equinos têm sido citadas como tendo incidência relativamente baixa, porém com alta 
mortalidade (PEREIRA etal, 2006). Além disso, este tipo de fratura tem sido relacionado a traumas 
violentos por quedas, deficiência de mineralização óssea (THOMASSIAN, 2005) e excessivo 
esforço muscular pós-largada em páreos (PEREIRA et al, 2006). Objetivou-se relatar o caso de um 
equino, macho, da raça crioula, apresentando claudicação e assimetria de garupa e com histórico 
de acidente traumático.

Metodologia: Atendeu-se no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo – RS (HV-
UPF), um equino com histórico de atropelamento. O paciente apresentou parâmetros fisiológicos 
alterados, com frequência cardíaca em 60bpm, frequência respiratória em 32mpm, motilidade 
intestinal 2/4”, tempo de preenchimento capilar 3”s, temperatura retal 38,4ºC. Na inspeção visual, 
constatou-se uma assimetria da garupa esquerda em comparação da direita, além da presença de 
uma ferida lacerativa em região dos músculos do semitendinoso e semimenbranoso. Optou-se 
pelo exame ultrassonográfico da região do coxal, comprovando assim, uma fratura de asa de íleo 
esquerda em região medial. Como tratamento indicou-se repouso absoluto, por um período de 6 
meses. Também se utilizou a eletroestimulação, a qual é uma ferramenta muito útil para potenciar 
a musculatura que sofreu uma lesão, o protocolo utilizado foi FES (synchron), durante 20 min, 
frequencia em 30 Hz, pulso 10 us, slop9: 11:5:12s. Além de limpezas diárias da ferida traumática 
com clorexidina 2% e 0,2% e pomada a base de sulfadiazina e gentamicina. 

Conclusão: O tratamento demostrou-se adequado neste caso, no qual o animal respondeu de 
forma positiva. No presente relato não houve complicações durante a recuperação, e a ferida foi 
totalmente cicatrizada. O paciente recebeu alta após dois meses de internação, sendo orientado 



Página 271

que o tutor mantivesse-o em repouso constante durante seis meses e realiza-se exames de imagem 
para acompanhamento da fratura. 

Referências: PEREIRA, M. C. et al. Fratura da asa de ílio por esforço pós-largada em cavalo puro sangue 
inglês – relato de caso. In: VII CONFERÊNCIA ANUAL DA ABRAVEQ, 2006, São Paulo.

STASHAK, T. S. Claudicação em Equinos Segundo Adams. In: Stashak, T. S. Claudicação. SãoPaulo: Roca, 
1994. cap. 8, p. 503-821.
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Introdução: Em áreas protegidas com visitação pública, as trilhas podem ser uma estratégia 
para conectar as pessoas ao lugar (RANGEL; BOTELHO, 2017). No entanto, ao mesmo tempo 
que agregam benefícios, elas também podem causar impactos negativos nesses ambientes 
(MARQUES; ROCHA, 2019). O uso da serapilheira e o plantio de espécies arbóreas tem sido as 
principais estratégias na maioria dos trabalhos de restauração dessas áreas (SILVA et al., 2015). No 
entanto, plantas herbáceas também têm potencial para amenizar os impactos antrópicos nesses 
ambientes, pois muitas espécies estão presentes no entorno do leito das trilhas, fazendo a cobertura 
homogênea do solo e reduzindo a erosão. Este trabalho teve como objetivo identificar, em áreas 
protegidas da região norte do Rio Grande do Sul, a presença de espécies vegetais herbáceas nativas 
com potencial de contribuir na mitigação dos impactos antrópicos em trilhas. 

Metodologia: Foram visitadas quatro áreas protegidas localizadas no município de Passo Fundo, 
RS, que atendiam aos seguintes critérios: presença de trilhas para caminhantes e ocorrência de 
espécies herbáceas nativas do Rio Grande do Sul. A Área de Preservação Permanente no Campus I 
da Universidade de Passo Fundo e a Reserva Particular do Patrimônio Natural da Universidade de 
Passo Fundo (RPPN - UPF), que possuem trilhas interpretativas utilizadas pela comunidade interna 
e externa, com atividades vinculadas aos Projetos de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas; 
a Fazenda Tropeiro Camponez, que desenvolve turismo rural e apresenta fluxo contínuo de uso 
das trilhas; o Parque Natural Municipal Arlindo Haas, que recebe poucos visitantes. Para a escolha 
das espécies vegetais herbáceas foram consideradas as seguintes características: ser nativa do Rio 
Grande do Sul, apresentar cobertura homogênea do solo, estar presente no entorno do leito de 
trilhas, ter ciclo de vida perene e, preferencialmente, apresentar caule do tipo estolão ou rizoma 
e raízes fasciculadas. Em todas as áreas foi observada a presença de grande biodiversidade de 
espécies herbáceas e, entre elas, Tradescantia fluminensis, Calyptocarpus brasiliensis e Oplismenus 
hirtellus se destacaram pela cobertura homogênea do solo e pela distribuição em vários locais, com 
diferentes condições de umidade e luminosidade. Para testar o potencial de propagação vegetativa 
ex situ dessas espécies, foi realizado um experimento piloto em estufa da Universidade de Passo 
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Fundo. Foram plantadas oito mudas de cada uma das espécies, em bandejas contendo solo 
coletado no Centro de Pesquisas Agropecuárias da UPF. Antes do plantio, o tamanho das mudas 
foi padronizado e elas foram cultivadas durante 15 dias, recebendo regas diárias. Os percentuais 
de pega e sobrevivência das mudas foram de 100% para T. fluminensis, 87,5% para C. brasiliensis 
e 12,5% para O. hirtellus, Essas espécies apresentam ampla abrangência em sua distribuição 
geográfica e apresentam características com potencial de mitigar impactos antrópicos no entorno 
de trilhas em áreas protegidas. 

Conclusão: As duas espécies que apresentaram maiores percentuais de sobrevivência no 
experimento piloto (T. fluminensis e C. brasiliensis) estão sendo testadas quanto ao seu potencial 
de propagação ex situ sob diferentes condições ambientais, simuladas em estufa da Universidade 
de Passo Fundo. A pesquisa está sendo realizada dentro do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Ambientais.

Referências: MARQUES, F.; ROCHA, M.B. Impactos do uso público em unidades de conservação: 
produção científica no Rio de Janeiro.. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 53, n. 9, p. 1689–
1699, 2019.

RANGEL, L. D. A.; BOTELHO, R. G. M. Análise ambiental da trilha Sahy-Rubião no Parque Estadual 
Cunhambebe em Mangaratiba (RJ) por meio de um protocolo de avaliação rápida. Geo UERJ, v. 0, n. 30, p. 
391–418, 2017. 

SILVA, K. A; MARTINS, S. V.; MIRANDA N. A.; CAMPOS, W. H. Semeadura direta com transposição de 
serapilheira como metodologia de restauração ecológica 1. Revista Árvore, [S.L.], v. 39, n. 5, p. 811-820, out. 
2015.
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Introdução: A presença da polifonia na literatura contemporânea cria novos heróis literários 
construídos e revelados através de arranjos linguísticos que refletem novos conceitos culturais. É 
justamente nesses arranjos que podemos perceber de que forma autor e personagem se unem numa 
nova perspectiva. A escola é um lugar de interação ativa que deve levar em conta transformações 
que acontecem ao nosso redor, para tanto a leitura e a percepção de elementos constitutivos do 
discurso em livros de literatura contemporânea corrobora a ideia de renovação dos clássicos 
literários usados em sala de aula. O livro O ódio que você semeia, de Angie Thomas, apresenta 
construções que revelam a polifonia, bem como a forma como ela reflete na construção do herói 
dentro de narrativas contemporâneas que adotaram um misto de herói romântico e clássico.

Metodologia: A produção se deu através da leitura e da análise da obra literária e de textos 
teóricos que olham para a construção de narrativas e explicam de que forma o romance é construído. 
O livro O ódio que você semeia de Angie Thomas trata de uma investigação que inicia após o 
assassinato de um jovem negro por um policial branco. Apesar da história se passar nos EUA, é 
possível trazer as reflexões e as construções polifônicas para refletir questões sociais que acontecem 
no Brasil. A literatura contemporânea costuma estar fora da escola, que costuma priorizar obras 
clássicas que costumam refletir na rejeição da leitura nos jovens estudantes. Durante a leitura da 
obra, é possível perceber diferentes construções linguísticas que revelam a polifonia presente no 
romance, essas questões juntas montam uma figura heroica revelada na protagonista da história, 
Starr. Ao longo de seus estudos sobre a literatura, o teórico russo Mikhail Bakhtin baseou suas 
reflexões na expressão literária para criar conceitos que até então não eram usados. A polifonia, 
“aquela multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis… cujas vozes não são 
meros objetos do discurso do autor, mas ‘os próprios sujeitos desse discurso’'' (BEZERRA, 2005, p. 
198, grifo do autor) foi um dos pontos que se desenvolveram, posteriormente, em novos conceitos 
que aprofundaram os estudos linguísticos e literários. É o caso do conceito de caráter do herói 
literário, o qual, de acordo com o pesquisador russo, está relacionado com a relação entre autor e 
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herói, “que visa a realização do todo do herói concebido como pessoa determinada” (BAKHTIN, 
1997, p. 188). Dessa forma, quando lemos um livro, encontramos personagens que refletem a 
ideologia do autor que o criou, no entanto essas narrativas podem ser monológicas ou polifônicas, 
isso refletirá na forma como o herói é construído. Starr traz consigo a ideologia da autora, isso 
não quer dizer, necessariamente, que se trata de um romance monológico, pois essa não é a única 
voz apresentada na história. Starr pode ser classificada como uma heroína romântica, se levarmos 
em conta os escritos de Bakhtin, que dividem os heróis em dois. Na construção do herói clássico 
“o autor não deve dominar muito o herói e deve usar com moderação dos privilégios de uma 
exotopia puramente temporal e conjuntural” (1997, p. 191). Já o herói romântico, “de seu interior 
age em função de uma finalidade, realizando os valores do objeto e do sentido, na verdade realiza 
certa idéia, certa verdade necessária da sua vida, certo protótipo de si mesmo” (1997, p. 194), ou 
seja, o herói romântico segue a voz do autor, não tem um “caráter próprio”. 

Conclusão: É válido ressaltar, nesta etapa da análise, que, apesar da construção monológica 
e romântica da protagonista da obra estudada, não é possível dizer que o romance O ódio que 
você semeia não é polifônico. A autora criou uma personagem que, sim, é uma continuidade dela, 
mas que não impede que vozes sociais contrárias tenham espaço num debate de ideologias que 
constroem a obra desde sua temática. 

Referências: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

BEZERRA, Paulo. Polifonia. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005. p. 
191-200. 

THOMAS, Angie. O ódio que você semeia. 1. ed. Rio de Janeiro: Galera, 2017. 
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Introdução: Microalgas são seres microscópicos, unicelulares, que vivem tanto em águas doces 
quanto em salgadas. Elas têm sido amplamente estudadas devido às suas diversas possíveis 
utilizações, dentre elas a produção de biocombustíveis (MAGRO et al., 2017). Além disso, possuem 
a capacidade de acumular compostos intracelulares (como carboidratos) e auxiliar na remoção 
de carga orgânica em efluentes. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o acúmulo de 
carboidratos e a Demanda Química de Oxigênio (DQO) de um cultivo da microalga Spirulina 
platensis LEB 52, com adição de efluente de gado leiteiro. 

Metodologia: Foi utilizada uma cepa da microalga Spirulina platensis LEB 52. Primeiramente 
foi realizada uma adaptação da microalga em reatores de 5 L, com adição de 1% de efluente. O 
cultivo foi realizado em raceways de 10 L cada. O experimento foi realizado na estufa presente ao 
lado do Módulo II do UPF Parque, na qual a temperatura foi mantida entre 20 e 30 ºC. Inicialmente 
a concentração microalgal foi elevada de 0,2 para 0,5 g/L, para então adicionar 10% de efluente. O 
efluente é da cidade de Vacaria (RS) e tem origem em um processo de biodigestão de esterco bovino 
(leiteiro) para geração de energia. Ele foi filtrado em algodão (para retirada de sólidos suspensos) 
e congelado e descongelado antes de ser adicionado aos cultivos. O processo foi dirigido de forma 
descontínua-alimentada, visto que o efluente era adicionado a cada 5 dias, na concentração de 
10% (v/v), tendo duração de 15 dias (a partir desse período, há o início de morte celular). A cada 
cinco dias foi realizada a coleta de amostra. Esta era centrifugada para separar o sobrenadante da 
biomassa. A biomassa era seca em estufa, a 50 ºC por 24 h, para posterior rompimento celular (via 
sonda ultrassônica) e ser analisada quanto à quantidade de carboidrato intracelular (DUBOIS et al., 
1956). Para o sobrenadante, foi analisado DQO (APHA; AWWA. WEF, 1998). A Figura 1 apresenta 
os valores das concentrações de carboidratos intracelulares. No dia 0, há os menores valores, sendo 
que a maioria dos raceways apresentaram valores estatisticamente iguais. No dia 5, a maioria dos 
valores ficaram próximos entre si, quando não são estatisticamente iguais. No dia 10, nenhum dos 
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raceways apresenta valores estatisticamente iguais. No dia 15, os raceways 3 e 4 apresentaram os 
maiores valores do cultivo, além de estatisticamente iguais. Um fator que pode ser responsável por 
essas diferenças entre os raceways, é a intensidade luminosa que cada raceway recebe. Mesmo que 
todos são posicionados um do lado do outro, podem se formar zonas com intensidades luminosas 
diferentes na estufa. Outro fator é a possível falha nas bombas submersas que agitavam os cultivos, 
promovendo decantação e morte celular da microalga, o que pode diminuir a incidência de luz 
em certas partes dos raceways e o acesso a nutrientes. Além disso, dentro da estufa podem ocorrer 
variações de temperatura fora da faixa de trabalho principalmente próximas à porta, que podem 
ser devido a aberturas da mesma, afetando o metabolismo da microalga que estiver no raceway 
onde ocorrer essa variação. A Figura 2 apresenta os valores de DQO. Percebe-se que os valores 
aumentam ao longo do tempo esses aumentos devem-se à adição regular de efluente, o que eleva 
a carga orgânica do cultivo (como oxigênio), promovendo o estresse celular microalgal. 

Conclusão: A microalga estudada, nas presentes condições, conseguiu ser cultivada com adição 
de efluente, acumulando um teor máximo de carboidrato intracelular de aproximadamente 51%. 
Porém não ocorreu redução de DQO durante o cultivo. 

Referências: APHA; AWWA; WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20 
ed., Washington: APHA/AWWA/WEF, 1998.

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.

MAGRO, F. G.; MARGARITES, A. C.; REINEHR, C. O.; GONÇALVES, G. C.; RODIGHERI, G.; COSTA, 
J. A. V.; COLLA, L. M. Spirulina platensis biomass composition is influenced by the light availability and 
Harvest phase in raceway ponds. Environmental Technology, 2017.
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Introdução: A otite externa é a inflamação da orelha. Ela ocorre por uma doença primária 
subjacente que altera a função e estrutura normal dos condutos e leva ao desenvolvimento de 
infecções secundárias. É comum em cães e gatos. O prurido e otoalgia são os sinais frequentes. 
Em casos crônicos pode haver estenose do canal auditivo, hiperqueratose, hiperpigmentação, 
liquinificação e ruptura de membrana timpânica. O diagnóstico é baseado na anamnese e exame 
físico. Os exames complementares são necessários para um tratamento adequado, especialmente 
em casos crônicos e recidivantes. O tratamento é a correção da causa primária, higiene e aplicação 
de soluções otológicas para combater infecções secundárias. O presente trabalho tem por objetivo 
descrever o diagnóstico e tratamento de um canino com otite externa grave e relatar a importância 
do diagnóstico e tratamento precoce, destacando a otoscopia e a lavagem ótica nas abordagens.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um canino, 
fêmea, poodle, com dez anos e três meses de idade, pesando 8,0 Kg e com histórico de prurido 
na orelha esquerda e tratamento prévio com solução tópica a base de cetoconazol, tobramicina, 
dexametasona e cloridrato de lidocaína, sem melhora clínica. No exame otológico foi verificado 
estenose do meato acústico, secreção purulenta e eritema, sinais compatíveis com otite eczematosa. 
Foi recomendado a otoscopia com o objetivo buscar algum fator desencadeante da otite, como 
presença de massas, ectoparasitas, corpos estranhos e também, avaliar a integridade do tímpano. 
O conduto era de difícil acesso devido a estenose e pela presença de secreção abundante. Então, 
foi optado por realizar uma lavagem da orelha, para remover o acúmulo de exudatos e facilitar a 
inspeção e auxiliar na eficiência da terapia tópica. Foi utilizado para lavar a orelha 250 ml de solução 
fisiológica morna, que foi introduzida por uma sonda uretral 6 com o auxílio de uma seringa de 20 
ml e resgatada por outra sonda do mesmo tamanho que acompanhava a primeira e uma seringa de 
20 ml para a aspiração. O procedimento foi repetido até que a solução retornasse límpida. No final 
da lavagem foi possível realizar a otoscopia que evidenciou ruptura timpânica, paredes espessadas, 
edemaciadas e hiperêmicas, decorrentes da cronicidade da otopatia. Além disso, a citologia 
acusou supercrescimento bacteriano e um grande número de células inflamatórias. O maior risco 
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dessa situação é a infecção atingir a orelha média e interna, causando síndrome vestibular. Após 
otoscopia e lavagem ótica foi infiltrado no conduto auditivo vertical metilprednisolona (0,2 ml em 
cinco pontos na circunferência do canal). Para casa foi indicado o uso de cefalexina oral e neomicina 
tópica, devido a possibilidade de repercussão sistêmica e solicitado o retorno após quatorze dias 
para nova lavagem otológica, visando remover possíveis biofilmes presentes e melhorar com isso 
a eficiência da terapia tópica. O paciente retornou e a estenose e a secreção haviam regredido. 
Nesse momento foi infiltrado no conduto auditivo vertical metilprednisolona e aplicado solução 
otológica a base de fluorfenicol, terbinafina e furoato de mometasona, dieta hipoalergênica de 
eliminação para diagnóstico, durante 8 semanas, visto que a dermatite trofoalérgica é uma das 
principais causas primária da otite em cães e recomendado novo retorno. Em 30 dias, o paciente 
retornou com melhora clínica importante e recebeu nova aplicação da solução otológica a base 
de fluorfenicol, terbinafina e furoato de mometasona e seguiu recebendo dieta hipoalergênica. 
Doenças como hipersensibilidade alimentar, atopia e endocrinopatias podem ser a causa base e 
devem ser investigadas. O diagnóstico é clínico e quando prévio tem maior chance do tratamento 
ser apenas tópico e ter boa evolução em poucos dias.

Conclusão: Conclui-se, que o diagnóstico de otite é clínico, porém é necessário exames 
complementares como a otoscopia para avaliar o conduto auditivo e lavagem otológica para 
aumentar a efetividade dos tratamentos tópicos. A causa primária deve ser sempre investigada e 
tratada concomitantemente. E apesar de ser uma afecção rotineira, pode ter complicações sistêmicas 
se não tratada adequadamente.

Referências: ROSSI, Claudio Nazaretian. Desvendando as otites de cães e gatos. Petjournal. São Paulo, p. 
1-6. abr. 2018.

HNILICA, Keith A.; PATTERSON, Adam P.. Otite Externa. In: HNILICA, Keith A.; PATTERSON, Adam 
P.. Dermatologia de pequenos animais: atlas colorido e guia terapêutico. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2018. p. 416-430.
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Introdução: O tamponamento cardíaco é o excesso de fluido intrapericárdico. Ele ocorre 
subjacente a uma doença primária e tem como consequência a restrição do enchimento sanguíneo 
nas câmaras cardíacas, o que prejudica a ejeção de sangue para o organismo do paciente e o leva 
ao risco de óbito. Os sinais clínicos mais comuns são fraqueza, dispneia, aumento de volume 
abdominal, emagrecimento e desmaio. O exame ecocardiográfico é o melhor método para o 
diagnóstico da efusão e de sua causa primária. Exames complementares são necessários para um 
tratamento adequado. Em cães é comumente associado a neoplasias cardíacas. O presente trabalho 
tem por objetivo descrever o diagnóstico de um canino com tamponamento cardíaco secundário a 
neoplasia em região dorsal do átrio direito.

Metodologia: Foi recebido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo um 
canino, macho, American Staffordshire Terrier, com 8 anos e 1 mês, pesando 27 Kg para exame 
ecocardiográfico, com suspeita de cardiopatia por formar efusão abdominal constante. O paciente 
estava sendo tratado com uma associação de benazepril 0,25 mg/Kg e espironolactona 2,0 mg/
Kg SID, furosemida 1,48 mg/Kg BID e ômega 3 1500 mg SID. No exame ecocardiográfico foi 
verificado a presença de efusão pericárdica, a qual atrapalhava a visualização do coração, porém 
um tamponamento cardíaco era perceptível, baseado na projeção da parede do átrio direito. O 
tutor foi orientado a retornar para a drenagem da efusão pericárdica guiada por ecocardiografia, 
na qual foi drenado aproximadamente 700 ml de líquido vermelho escuro e encaminhado para 
análise. Após a drenagem, o ecocardiograma adequado pôde ser realizado, evidenciando massa 
heterogênea em região dorsal ao átrio direito. A citologia da efusão sugeriu neoplasia de origem 
mesotelial, por apresentar 44% da amostra de células mesoteliais reativas, porém somente a 
histopatologia pode confirmar a presença da neoplasia e sua origem benigna ou maligna (DALEK 
et al., 2016). A análise da efusão também demonstrou hematócrito de 52%, 7,37x106/uL hemácias, 
densidade de 1,028, 4,0g/dL de proteínas e pH de 8,0, sendo compatível com efusão hemorrágica, 
decorrente da massa. O tamponamento cardíaco é uma emergência médica, ocorre a restrição no 
enchimento das câmaras cardíacas, podendo ocasionar choque obstrutivo, sendo o diagnóstico 
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e tratamento precoces essenciais para um melhor prognóstico do paciente (KEARNS; WALLEY, 
2018; LUCINA, 2016). Os achados ecocardiográficos mais comuns de efusão pericárdica, de acordo 
com Ware e Hopper (1999) são congestão venosa, baixo débito cardíaco e enchimento ventricular 
restrito. A localização, volume e outras características do tamponamento devem ser analisadas 
através do exame ecocardiográfico, além de guiar a drenagem e identificar a causa-base (KEARNS; 
WALLEY, 2018), que nesse caso foi em decorrência de neoplasia cardíaca, assim como em 16% 
dos casos descritos por Ware e Hopper (1999). Porém neoplasias cardíacas são infrequentes 
em cães, tendo prevalência de 0,17% - 0,19%. As de maior ocorrência no Brasil são os linfomas, 
seguido de mesoteliomas. Esses se originam das membranas serosas e tem como característica o 
desenvolvimento de efusão pericárdica hemorrágica e tamponamento cardíaco, comuns ao caso 
descrito, porém os hemagiossarcomas apresentam quadro semelhante, sendo a histopatologia o 
exame indicado (DALEK et al., 2016). O tratamento inicial de escolha é a pericardiocentese para 
estabilização. A quimioterapia pode ser utilizada, porém não existe um protocolo terapêutico 
satisfatório, a ressecção cirúrgica seria ideal (DALEK et al., 2016), porém cirurgias cardíacas são 
raras no Brasil. 

Conclusão: Conclui-se que o diagnóstico de tamponamento cardíaco é através do exame 
ecocardiográfico. A pericardiocentese é indicada para estabilização do paciente e colheita de 
material para análise. A causa primária deve ser identificada e tratada, se possível. Em caso de 
neoplasia primária o exame histopatológico é necessário para confirmar a origem tumoral e nortear 
o tratamento.

Referências: KEARNS, Mark J.; WALLEY, Keith R.. Tamponade. Chest, [S.L.], v. 153, n. 5, p. 1266-1275, 
maio 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2017.11.003.

WARE, Wendy A.; HOPPER, David L.. Cardiac Tumors in Dogs: 1982-1995. Journal Of Veterinary Internal 
Medicine, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 95-103, mar. 1999. Wiley. http://dx.doi.org/10.1111/j.1939-1676.1999.
tb01136.x.

DALEK, Carlos Roberto et al. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.

LUCINA, Stephany Buba. O que é Tamponamento Cardíaco? 2016. Disponível em: http://www.cardiovet.
ufpr.br/tamponamento.html. Acesso em: 09 ago. 2021.
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Introdução: O manejo de plantas invasoras é um grande desafio na agricultura, sendo o controle 
químico o mais utilizado em áreas infestadas. Contudo, além dos danos ambientais e à saúde 
humana causados pelos defensivos químicos, diversas espécies vêm desenvolvendo mecanismos 
de resistência a herbicidas, afetando a eficiência dos mesmos, como é o caso de Lolium multiflorum 
(azevém). Assim, são necessárias pesquisas agroecológicas que fomentem um manejo mais 
adequado. A alelopatia é um mecanismo natural realizado por determinadas espécies através da 
produção e liberação de biomoléculas que podem interferir no desenvolvimento de organismos 
vizinhos (SADDIQE; NAZIR; SABIR., 2020), podendo ser explorada para o desenvolvimento de 
bioherbicidas. Esta pesquisa objetivou identificar e avaliar os possíveis efeitos alelopáticos de 
extratos de folhas frescas e secas de Ricinus communis (mamona) sobre a germinação de sementes 
e crescimento da radícula de L. multiflorum (azevém). 

Metodologia: Foram preparados extratos de folhas frescas e secas de mamona nas concentrações 
0, 20, 30 mg.mL-1. As folhas destinadas para a preparação do extrato de folhas secas foram 
desidratadas em estufa a 60 °C por 72 horas e depois foram trituradas na proporção de 30g de 
material foliar para 100 mL de água destilada, ficando em repouso por 24h. Posteriormente foi 
realizada a filtragem seguida das diluições. O extrato de folhas frescas foi preparado da mesma 
maneira, porém as folhas foram utilizadas logo após sua coleta. As sementes de azevém foram 
dispostas em caixas do tipo gerbox forradas com duas camadas de papel germitest umedecido com 
os respectivos extratos, na proporção de 3 vezes a massa do papel. Foram feitas quatro repetições 
de 100 sementes por tratamento. Depois de montadas, as caixas gerbox foram acondicionadas 
em câmara de germinação do tipo B.O.D. com fotoperíodo de 12h e temperatura de 20±2°C. Os 
bioensaios foram conduzidos por nove dias, registrando diariamente, a partir do 3º dia, o número 
de sementes germinadas, considerando como critério de germinação a protusão da radícula seguida 
da sua curvatura gravitrópica. Durante o experimento foram analisadas as seguintes variáveis: 
primeira contagem de germinação (no 5° dia após a semeadura), germinabilidade (porcentagem 
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de sementes germinadas ao final do experimento), índice de velocidade de germinação (IVG), 
velocidade de germinação (VG) e crescimento inicial da radícula. Para análise do crescimento 
inicial da radícula, foram escolhidas aleatoriamente 10 plântulas de cada tratamento em que 
houve germinação e foi mensurado o comprimento radicular. Observou-se drástica redução na 
porcentagem de germinação conforme o aumento nas concentrações dos extratos e baixíssimos 
percentuais de germinação nos tratamentos com extratos foliares de folhas secas (Figura 1). O 
índice de velocidade de germinação (IVG) das sementes de azevém submetidas aos tratamentos 
com extratos aquosos de folhas frescas de mamona reduziu com o aumento da concentração 
(Figura 2). A radícula das plântulas expostas aos extratos de mamona apresentaram anormalidades 
como necrose, encurtamento e enrolamento do ápice radicular. Não foi realizada análise do IVG e 
análise de comprimento da radícula para os tratamentos com extratos de folhas secas, pois nestes 
tratamentos não se obteve o número mínimo de sementes germinadas necessárias para a realização 
dos testes. Os efeitos alelopáticos mais potentes foram observados nos tratamentos com extratos 
aquosos de folhas secas, provavelmente devido à destruição das membranas celulares durante o 
processo de secagem, o que resulta em uma melhor liberação dos aleloquímicos. Outra justificativa 
é a utilização de uma quantidade maior de folhas para compor esse extrato, quando comparado ao 
elaborado com folhas frescas (JACOBI; FERREIRA, 1991). 

Conclusão: 1. Extratos aquosos de folhas de Ricinus communis apresentaram efeitos alelopáticos 
negativos sobre a germinação de sementes de Lolium multiflorum para todas as variáveis 
analisadas, com exceção da Velocidade de Germinação. 2. Extratos aquosos de folhas secas de 
Ricinus communis demonstraram um maior potencial alelopático em relação aos extratos aquosos 
de folhas frescas. 

Referências: JACOBI, U. S.; FERREIRA, A. G. Efeitos alelopáticos de Mimosa bimucronata (DC) OK. sobre 
espécies cultivadas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 26, n. 7, p. 935 – 943, jul. 1991.

SADDIQE, Z.; NAZIR, A.; SABIR, M. Allelopathic Effect of Ricinus Communis L. Extracts on Germination 
and Seedling Growth of Zea Mays L. Jnasp.Kinnaird.Edu.Pk, v. 2, n. 1, p. 232–243, 2020.



Página 286



Página 287

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Autor Principal: Andressa Canoff Rossetto

rossettoandressa01@gmail.com

Coautores: Andressa Canoff Rossetto; Letícia Spagnollo

Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: O presente trabalho visa analisar a ocorrência da judicialização da saúde, baseada 
nos inúmeros e facilmente perceptíveis problemas no Sistema Único de Saúde – SUS, em relação 
à prestação de saúde pública. Justifica-se a importância e relevância do tema proposto devido 
ao caos que se encontra a saúde pública, com falhas no atraso de repasse de verbas, recursos e 
materiais para manter os serviços, bem como por se tratar de um direito que abrange a todos, e que 
deveria ser prestado de maneira integra e igualitária. Objetiva-se investigar se as condições do SUS 
proporcionam equilíbrio nas questões de judicialização, aliado ao estudo das inúmeras demandas 
que, a mercê de uma atuação ativa dos gestores governamentais, faz com que a população sinta a 
necessidade de reivindicar a prestação desse direito na esfera judicial. Logo, a problemática que se 
impõe é compreender a colisão entre a real e efetiva garantia do direito fundamental à saúde face 
à limitação de recursos do Poder Público.

Metodologia: A garantia do direito à saúde encontra elenco no rol de direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal de 1988, a qual dispõe em seu artigo 196: “A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, PLANALTO, 2021). Essa garantia, por sua vez, 
proporciona acesso à saúde gratuito, universal e integral a todos os indivíduos, através de um 
sistema integrado, que permite um atendimento amplo, em termos de serviços de saúde. Face 
esse direito fundamental, surge o Sistema Único de Saúde – SUS que, segundo Paim (2018), 
“é inspirado em valores como igualdade, democracia e emancipação, o SUS está inserido na 
Constituição, na legislação ordinária e em normas técnicas e administrativas”. Para o autor, “[...] o 
Brasil empreendeu a descentralização de atribuições e de recursos, ampliando a oferta e o acesso 
aos serviços e ações, com impacto nos níveis de saúde” (PAIM, 2018). Verifica-se que, embora com 
inúmeras dificuldades e fragilidades, o SUS existe, de fato, e, proporcionou grandes conquistas, 
com resultados expressivos nas últimas décadas. Entretanto, pode-se afirmar também, que, para o 
SUS funcionar devidamente, existem vários desafios a serem superados, mas é importante garantir 
os esforços feitos até agora. Nesse sentido, a judicialização da saúde, trata-se de uma forma de 
reivindicar o acesso a saúde por meios processuais, onde o autor busca recorrer a tratamentos de 
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tal interesse, que em grande parte dos casos, lutam por medicamentos de alto custo e, “os juízes, 
por sua vez, acabam desconsiderando o impacto orçamentário de suas decisões nos cofres públicos, 
deixando claro que todos podem ser igualmente responsabilizados pelo fornecimento de qualquer 
pedido feito pelo cidadão” (CREPALDI; MORAES, 2018). Nesse sentido, explica Bergonzi (2015) 
“a complexidade deste fenômeno, baseia-se na interface entre os Poderes Executivo e Judiciário, 
que estão confrontados no desafio de garantir os direitos dos cidadãos de atenção integral à saúde, 
visando garantir aos usuários a assistência médica recomendada, por isso, é necessário avaliar 
a atuação do Poder Judiciário na efetivação do direito da saúde frente a omissão ou ineficácia 
do Estado, que de certa forma pode afetar a dignidade da pessoa humana, uma vez que o Poder 
Judiciário tem o papel fundamental de proteger e garantir os direitos humanos”. Por essa razão, 
surge a necessidade de orientar um processo de aperfeiçoamento contínuo da administração pública 
e ser sustentado, para que, não interfira na vida de milhares de pessoas. Para o desenvolvimento 
da pesquisa, utilizou-se o método de pesquisa indutivo, sendo acionadas as técnicas do referente, 
dos conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica.

Conclusão: Em resposta à problemática imposta, conclui-se que, para a judicialização da saúde, 
há necessidade de um diálogo sólido entre os Poderes Executivo e Judiciário, a fim de evitar grandes 
efeitos negativos e adversos, que ferem a real e efetiva garantia do direito à saúde, positivado na 
Constituição Federal e elencado como fundamental.

Referências: BERGONZI, Géssica. A Judicialização da Saúde como garantida efetivação do Direito 
Fundamental. Lajeado, 2015, p. 15-32. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 19 Jul 2021.

_______. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8080.htm. Acesso em 19 Jul 2021.

MORAES, Claudia; CREPALDI, Thiago. Com judicialização da saúde, juízes passam a ditar políticas 
públicas do setor. Anuário da Justiça São Paulo, 2018, p. 10.

PAIM, Jairnilson Silva. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Ano 2018, p. 02. 
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Introdução: A cultura da soja está sujeita às diversidades ambientais, especialmente o déficit 
hídrico, o qual desencadeia alterações morfológicas, bioquímicas e fisiológicas no tecido vegetal. 
Este ocasiona o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), as quais podem 
induzir o estresse oxidativo e provocar danos em membranas celulares e peroxidação lipídica 
(FAROOQ et al., 2009). No metabolismo vegetal, as EROs atuam como sinalizadores, permitindo 
a sobrevivência das plantas, mas, em situações de estresse, sua produção é ampliada, podendo 
tornar-se nociva a elas (MITTLER, 2017). Os fungicidas caracterizam-se como xenobióticos por 
serem moléculas estranhas, e podem originar estresse oxidativo, contudo, alguns princípios ativos 
têm a capacidade de mitigar este tipo de efeito. Assim, o trabalho teve como objetivo avaliar os 
danos oxidativos causados pelo déficit hídrico e aplicação de fungicida em plantas de soja, e a 
possível mitigação desses danos pela aplicação de bioestimulante.

Metodologia: Uma vez que a cultura da soja está constantemente exposta a condições de falta 
de água, justificou-se a realização desse estudo, sendo conduzidos dois experimentos em ambiente 
controlado, e avaliados os danos oxidativos com duas metodologias diferentes. Para ambos os 
experimentos, foi utilizada a cultivar Intacta RR2PRO 5958, semeada em vasos contendo uma 
mistura de solo e substrato, na proporção de 2:1. As plantas foram conduzidas até o estádio de 
desenvolvimento de V8 (desenvolvimento do oitavo nó e representa a presença da sétima folha 
trifoliolada completamente desenvolvida, com a mesma disponibilidade hídrica, a metade foi 
mantida sem irrigação durante oito dias, e o restante continuou a ser irrigada. Após este período, 
os vasos foram subdivididos entre os tratamentos, sendo que parcela deles recebeu a aplicação 
do fungicida (FOX), e os demais recebeu a aplicação de bioestimulante (Foltron Plus). Após as 
aplicações foram coletados folíolos para as análises. A peroxidação lipídica foi avaliada de acordo 
com a metodologia de Heath e Packer (1968), que estima o conteúdo de malondialdeído nas células, 
o qual é o produto final da peroxidação das membranas. O dano de membrana foi avaliado pela 
metodologia de Cavalcanti et al. (2004), estimando o dano ocasionado nas membranas celulares 
pela liberação de eletrólitos. Fundamentado na realização das análises, obteve-se resultados 
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que expressam o incremento da ocorrência da peroxidação lipídica e danos em membranas no 
tecido vegetal de plantas expostas ao déficit hídrico em ambos os experimentos, com exceção da 
peroxidação lipídica no experimento II, o qual não diferenciou-se significamente do tratamento 
irrigado. Referente às aplicações do fungicida FOX, não houve diferença estatística em relação aos 
parâmetros avaliados, do mesmo modo que a aplicação do bioestimulante Foltron não contribuiu 
na diminuição dos danos oxidativos provenientes do déficit hídrico nas plantas de soja. As plantas 
quando expostas ao déficit hídrico, realizam o fechamento estomático na intenção de preservar a 
água em seu interior, desencadeando a redução da atividade fotossintética (FAROOQ et al., 2009), 
bem como, a formação de espécies reativas de oxigênio, as quais ocasionam a peroxidação lipídica 
e os danos oxidativos, parâmetros avaliados neste trabalho.

Conclusão: Concluiu-se através da realização do trabalho que plantas de soja sob déficit hídrico 
desencadeiam danos oxidativos, os quais foram estimados pela peroxidação lipídica e danos em 
membranas.

Referências: CAVALCANTI, F. R.; OLIVEIRA, J. T. A.; MARTINS-MIRANDA, A. S.; VIÉGAS, R. A.; 
SILVEIRA, J. A. G. Superoxide dismutase, catalase and peroxidase activities do not confer protection 
against oxidative damage in salt?stressed cowpea leaves. New Phytologist, v. 163, n. 3, p. 563-571, 2004.

FAROOQ, M.; WAHID, A.; KOBAYASHI, N.; FUJITA, D.; BASRA, S. M. A. Plant drought stress: effects, 
mechanisms and management. Agronomy for Sustainable Development, v. 29, p. 185-212, 2009.

HEATH, R. L.; PACKER, L. Photoperoxidation in isolated chloroplast. I. Kinetics and stoichometry of fatty 
acid peroxidation. Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 125, p. 189-198, 1968.

MITTLER, R. ROS are good. Trends in Planet Science, v. 22, n. 1, p. 11-19, jan./2011.
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Introdução: O presente estudo apresenta o relato do processo de estagio supervisionado III 
realizado no curso de Artes Visuais (Licenciatura), da Faculdade de Artes Comunicações da 
Universidade de Passo Fundo, RS. O estágio supervisionado foi realizado por meio de oficinas 
de artes visuais em parceria com o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. As oficinas foram 
desenvolvidas de forma online, pelo google meet, com alunos do ensino fundamental, com idade 
entre 11 e 15 anos. Os encontros foram realizados no período de maio e junho, com aulas de duas 
horas cada encontro, com o tema de Arte e Natureza: Cultivando Pontos de Vista. As oficinas 
tiveram o intuito de oferecer aos estudantes do ensino fundamental da comunidade e região uma 
oportunidade de experienciar a arte, conhecendo e explorando diferentes processos artísticos. Esse 
modelo de projeto foi necessário devido à situação consequente da pandemia de Covid19, como 
uma possibilidade de desenvolvimento do estágio supervisionado III. 

Metodologia: A oficina Arte e Natureza: Cultivando Pontos de Vista foi proposta aos alunos 
conhecessem a vida e obra do artista Frans Krajcberg, com vídeos e documentários, entre os quais, 
o vídeo disponível no youtube “Frans Krajcberg a Arte que Impressiona Seu Museu e Casa Nova 
Viçosa BA”, que fala um pouco sobre as cores usadas frequentemente pelo artista em suas obras, 
e qual a ligação dessas cores com as reflexões que ele trazia nos trabalhos, além de mostrar o 
museu do artista e a casa na árvore onde ele morava. Para que os alunos pudessem vivenciar os 
processos artísticos foi proposto um resgate do contato com a terra através do cultivo de brotos de 
girassol, para consumo alimentício. Propomos uma introdução à fotografia e a partir dessa aula os 
alunos fizeram o registro fotográfico dos brotos para acompanhar o desenvolvimento visual das 
plantas, também realizaram o desenho de observação de uma foto dos brotos. No último encontro 
foi realizado o desenho criativo, para os participantes criarem personagens inspirado nas fotos 
dos brotos de girassol. Cabe destacar que é muito gratificante ver como os alunos se mostraram 
interessados e participativos durante as aulas. Desde o primeiro encontro eles já estavam muito 
animados para plantar as sementes de girassol, e assim que iniciamos a hidratação das sementes 
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sugiram muitas dúvidas, procurei deixar eles a vontade para me chamar sempre que precisassem 
esclarecer as demais questões que pudessem surgir fora da aula. Durante os seus processos, 
criamos um grupo no Whatsapp, para que pudesse acompanhá-los durante todo o crescimento 
das plantinhas, bem como durante a elaboração dos processos artísticos. Combinamos que eles 
poderiam mostrar seus desenhos sempre que quisessem, por isso quase toda aula pelo menos um 
dos alunos mostrou com empolgação seus desenhos. 

Conclusão: Por conta da realização da oficina de Artes Visuais teve-se a possibilidade de 
vivenciar o processo de docência, oportunizando aos alunos o contato com a arte e os processos 
artísticos, voltando-se para a natureza com o cultivo dos brotos e explorando os pontos de vista de 
imagens através de fotos e de desenhos, como forma mediação pedagógica aplicado no formato 
online em uma plataforma digital. 

Referências: FRANS KRAJCBERG A ARTE QUE IMPRESSIONA Seu Museu e Casa Nova Viçosa BA. 
Youtube, 31 ago. de 2018. Disponível em: <https://youtu.be/3DNgntgAWuU>. Acesso em: 16 abr. 2021. 
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Introdução: No Brasil, o direito à educação, respaldado pela Constituição Federal, garante como 
dever do Estado e da família, o ensino para pleno desenvolvimento do indivíduo, com o intuito do 
preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). Entretanto, 
conforme Esquinsani (2020), não há uma relação direta entre o direito à educação e a qualidade 
de sua oferta. Para avaliação da infraestrutura das escolas, são utilizados indicadores referentes às 
condições de oferta e atendimento do sistema. Anualmente, o INEP realiza levantamentos estatísticos 
para avaliação dos recursos escolares no país. Objetivando estabelecer um paralelo qualitativo dos 
recursos tecnológicos e de infraestrutura das escolas estaduais de ensino fundamental e médio, 
fora comparado os resultados federais aos existentes nas escolas estaduais na cidade de Carazinho 
(RS), em relação ao ensino fundamental e médio.

Metodologia: O processo metodológico aplicado na coleta de dados consistiu na aplicação de 
um questionário baseado nos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas estaduais de ensino 
fundamental e médio de Carazinho para posterior comparação aos resultados do Censo Escolar 
de 2020 (INEP, 2021). O questionário contemplou a existência ou não dos seguintes indicadores: 
internet, internet banda larga, internet para alunos, internet para uso administrativo, internet 
para ensino e aprendizagem, lousa digital, projetor multimídia, computador de mesa para 
alunos, computador portátil para alunos e tablet para alunos. Para as escolas estaduais de ensino 
fundamental, cuja amostragem era de 13 escolas (comparadas a amostragem de 22005 escolas 
no país), demonstrou um resultado acima dos existentes a nível federal referente à existência da 
internet, internet banda larga, internet para alunos, internet para uso administrativo, internet para 
ensino e aprendizagem, lousa digital e projetor multimídia. Os indicadores que se encontraram 
menores dos existentes em todo país foi o da existência de computador de mesa, computador 
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portátil e tablet para alunos. Já para as escolas estaduais de ensino médio, cuja amostragem era 
de 8 escolas (comparadas às 19718 escolas no país), os indicadores com percentual acima dos 
resultados federais foram os referentes à existência da internet, internet banda larga, internet 
para alunos, internet para uso administrativo, internet para ensino e aprendizagem, lousa digital, 
projetor multimídia e computador portátil para alunos. Observando-se os resultados referente à 
comparação das escolas estaduais, pode-se observar que as escolas de Carazinho possuíam, tanto 
no ensino fundamental como no médio, resultados majoritariamente maiores que as existentes 
no país. Os indicadores que ficaram acima dos resultados federais são referentes ao quesito da 
existência da internet em diferentes sistemas administrativos/pedagógicos e ferramentas de apoio 
do ensino em sala de aula, como lousa digital e projetor multimídia. Entretanto, os resultados 
referentes à existência de computador (portátil e de mesa no caso das de ensino fundamental e de 
mesa para as de ensino médio) ficaram relativamente abaixo dos resultados federais. Nas escolas 
estaduais do município de Carazinho, não houve a adesão do tablet como ferramenta complementar 
ao ensino. Tanto os computadores como o tablet, são as bases da inclusão digital no ensino. Com o 
uso destas ferramentas, há um incremento significativo no processo de formação de conhecimento 
e transmissão de informações aos alunos, com sua implementação diretamente ligadas ao apoio 
da equipe administrativa, pedagógica e dos alunos. Através deste apoio, manutenções preventivas 
(além das corretivas), modernizações periódicas e adoção dos computadores e tablets nas rotinas 
de ensino e aprendizagem, é evitado que estas ferramentas se tornem obsoletas.

Conclusão: Dos resultados obtidos, pode-se observar que os das escolas estaduais de ensino 
fundamental e médio da cidade de Carazinho apresentam índices de recursos tecnológicos 
superiores aos federais. Os indicadores que se encontravam acima foram correspondentes a 
existência de internet, lousa digital e projetor multimídia. Dos que ficaram abaixo dos federais, 
foram da existência de computadores e tablets.

Referências: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). 
Censo Escolar, 2020. Brasília: MEC, 2021.

ESQUINSANI, Rosimar Serena Siqueira. Quando o acesso é o menor dos problemas: o direito ao espaço 
escolar de qualidade. Dialogia, São Paulo, n. 35, p. 22-35, maio/ago. 2020. Disponível em: https://doi.
org/10.5585/dialogia.n35.16944.
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Introdução: Os hidrogéis podem ser caracterizados como géis de rede polimérica reticular e, 
ainda, inchada pela água, formados por macromoléculas reticuladas, tanto por processos físicos 
quanto químicos, em que a rede tridimensional produzida tem capacidade de retenção de água, sem 
que ocorra sua desintegração (BIDUSKI 2018). Hidrogéis formados a partir de polímeros naturais 
como o amido, apresentam vantagens se comparados a outros hidrogéis, devido principalmente 
a questões ambientais. Portanto, o objetivo deste trabalho será realizar modificações físicas em 
amidos provenientes de duas fontes e avaliar qual apresentará características mais adequadas na 
formação de hidrogéis. A pesquisa, será realizada no segundo semestre de 2021, como requisito 
para aprovação na disciplina de Pesquisa em Química II do curso de Química Bacharelado, tendo 
o projeto sido organizado e defendido no primeiro semestre de 2021. 

Metodologia: Quando aplicados em alimentos e embalagens os hidrogéis de polímeros 
naturais não apresentam nenhuma alteração relatada que leve a impedimentos de seu uso, sendo 
a única dificuldade ainda existente sua elevada sensibilidade e instabilidade térmica e mecânica. 
Deste modo, para aproveitar todos os benefícios e aplicações do amido fazem-se necessárias 
modificações viáveis e que apresentem resultados satisfatórios. Modificações em amidos nativos 
podem ser produzidas por alterações químicas ou físicas, tendo um objetivo sustentável, com foco 
na saudabilidade, optou-se pela realização de modificações físicas. Nesta pesquisa as modificações 
selecionadas foram a TTBU, tratamento com alta temperatura e baixa umidade, e Annealing que 
acontece a baixa temperatura e alta umidade. Ambas não utilizam reagentes, que posteriormente 
possam vir a interferir no resultado final do produto gerando uma preocupação ao consumidor, 
além disso, não há a geração de resíduos em nenhum dos métodos (KLEIN, 2013). O amido é 
um polissacarídeo formado por macromoléculas de amilose e amilopectina, sendo essas as 
responsáveis pelas regiões cristalinas e amorfas do amido, tornando-o próprio para a utilização 
na formação de hidrogéis após modificações, pois assim, pode-se aprimorar suas propriedades, 
ocorrendo reorganizações na estrutura do amido, interferindo na retrogradação e gelatinização 
(CAMPANHA, 2010). A metodologia utilizada será de caráter experimental, com a realização de 
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modificações no amido do tipo TTBU e Annealing, além de um conjunto de análises empregadas na 
caracterização e determinação das propriedades finais do produto obtido. Dentre as propriedades 
a serem determinadas, a textura, considerada uma das mais importantes, será obtida a partir de 
um texturômetro, e, a cristalinidade do amido, analisada empregando Difratometria de Raios 
X (DRX), além da viscosidade e gelatinização, determinadas em RVA (Analisador Rápido de 
Viscosidade-Rapid Visco Analyser) e DSC (Varredura Diferencial de Calorimetria-Differencial 
Scanning Calorimetry), respectivamente. Portanto, o presente trabalho irá utilizar amostras de 
duas fontes de amido, cereais (arroz) e tubérculos (batata inglesa), a fim de elucidar questões 
acerca das diferenças entre os estados nativo e modificado, tendo em vista a aplicação em hidrogéis 
para fabricação de embalagens alimentícias, visando uma comparação entre as duas fontes e 
determinação da que irá apresentar melhor viabilidade para a aplicação. Pesquisas nesta área e 
modificações em amidos tem se tornado de extrema importância, tanto para a ciência quanto para 
a população em geral, visto que as indústrias podem analisar a possibilidade de implementação 
para diferentes finalidades, na indústria de alimentos, na produção de embalagens sustentáveis, 
dentre outras. A pesquisa encontra-se em desenvolvimento, portanto, os resultados ainda não 
foram obtidos. 

Conclusão: O desenvolvimento de produtos a partir de fontes naturais é de suma importância nos 
dias atuais, em que percebe-se o grande acréscimo de pessoas preocupadas com a sustentabilidade 
e seu bem estar, deste modo os benefícios não serão somente para a indústria, mas também para 
a população em geral, podendo desfrutar de produtos que lhes tragam mais tranquilidade e 
segurança na utilização. 

Referências: BIDUSKI, Bárbara. Desenvolvimento de hidrogéis bioativos de amido de arroz com óleo 
essencial de alecrim. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos) - Pelotas, 2018.

CAMPANHA, Raquel Bombarda. Características Físico-químicas e estruturais de amidos nativos e suas 
dextrinas naegeli. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos) – São José do Rio Preto, 
2010.

KLEIN, Bruna. Efeito do Tratamento Térmico de Baixa Umidade e da Oxidação com Ozônio nas 
Propriedades Físico-Químicas, Reológicas e Térmicas do Amido. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia 
dos Alimentos) - Pelotas, 2013.
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Introdução: O direito de família reside na importância da necessidade de se regular as relações 
existentes entre seus diversos membros. Nesse contexto, encontramos na interdisciplinaridade do 
direito com outros ramos da ciência, a busca na melhor compreensão sobre determinados assuntos 
e sobretudo os efeitos que as diversas mudanças ocasionam para a sociedade. Inúmeros são os 
problemas decorrentes do desfazimento da união conjugal, tanto para o casal quanto para os 
filhos, mesmo sendo uma opção, nem sempre os envolvidos estão emocionalmente preparados. 
Dessa forma, a decisão judicial poderá ser melhor aceita, e mais adequada, se contextualizada e 
fundamentada em pareceres psicológicos e sociais. Tendo isso em vista, o presente estudo tem 
como objetivo apresentar maneiras alternativas que auxiliem a guarda compartilhada no combate 
à Alienação Parental, e justifica-se pela relevância do papel do Poder Judiciário na resolução de 
conflitos que abrangem as questões familiares. 

Metodologia: O presente estudo, pautado numa abordagem bibliográfica, apresenta por meio 
da mediação familiar e da terapia familiar ou acompanhamento terapêutico familiar, medidas 
alternativas na solução de conflitos decorrentes das relações familiares. Inicialmente cumpre 
destacar a relação do Estado como interveniente garantidor das relações patrimoniais, evidenciado 
pelos novos arranjos familiares, em que a proteção jurídica da família desloca-se da instituição para 
o sujeito. Proteção esta apresentada por meio da Liberdade, princípio que absorve a livre decisão do 
planejamento familiar, contemplado na Constituição sob o prisma de duas vertentes: liberdade da 
entidade familiar, diante do Estado e da sociedade, e liberdade de cada membro diante dos outros 
membros e diante da própria entidade familiar, onde a comunhão de vida familiar se estabelece 
sem qualquer tipo de imposição ou interposição de pessoa jurídica (FERNANDES, 2015). Nesse 
aspecto, quando há a ruptura abrupta e voluntária causada pelos processos de separação onde a 
vontade das partes diretamente envolvidas, influi nos aspectos emocionais dos demais envolvidos 
e levam a alteração substancial da estrutura familiar, se exige dos adultos a capacidade de seguir 
cooperando como pais para o bom desenvolvimento dos filhos e isso na maioria das vezes não 
é fácil, requer comprometimento para que dessa forma possam compartilhar suas emoções e 
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sentimentos com responsabilidade e respeito, promovendo um ambiente de apoio e seguro. Aqui 
há ênfase ao subsistema da coparentalidade, em que as figuras de “marido” e “esposa”, deixam 
de exercer tal papel, para assumirem a função de “pai” e “mãe”, deixando de lado as questões 
conjugais em detrimento das patrimoniais, partindo-se do pressuposto que o casal consiga e tenha 
ciência de separar a situação conjugal da parental (STAUDT, 2018). Diante disso, a relevância 
da utilização desses instrumentos, se daria justamente no poder de se construir espaços que 
promovam o diálogo acerca das relações familiares na separação, possibilitando a abertura de um 
espaço voltado ao questionamento e enfrentamento das dificuldades que poderão surgir, buscando 
sempre o melhor interesse da criança e adolescente. Instrumentos estes, aptos para proporcionar 
a “negociação” entre os membros da família, com vistas a reorganizar as fronteiras entre os seus 
subsistemas, sejam eles individuais, parentais ou conjugais, e desvendar aspectos reacionais que 
estão emperrando uma comunicação efetiva e o desenvolvimento saudável de seus membros. 
Cumpre enfatizar que a mediação familiar se apresenta não como uma forma meramente para 
compor um acordo, mas como transformação de si mesma à medida que considera as necessidades 
de seus interessados, visando possibilitar o diálogo ao invés do enfrentamento destrutivo, voltada 
para a construção de um espaço que fomente a autonomia e emancipação dos sujeitos envolvidos 
na situação de conflito, que por meio do autoconhecimento possam transformar a relação.

Conclusão: É necessário que haja essa inter-relação/comunicação do Direito com outras áreas do 
conhecimento para que se possa chegar a um resultado mais positivo, de modo que seja possível 
trazer meios eficazes e que tornem a lei solução efetiva para conflitos decorrentes das relações 
familiares, e que haja o reconhecimento do poder público da atuação desses profissionais como 
auxiliares da justiça.

Referências: STAUDT, Ana Cristina Pontello. A experiência de compartilhar a guarda dos filhos: desafios, 
possibilidades e realidades. Tese de Doutorado em Psicologia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/
bitstream/handle/10183/202725/001106897.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 17 julho 2021.

FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito Civil: direito de família. Caxias do Sul: Educs, 2015 recurso online 
ISBN: 9788570617699. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/47895/
epub/0>. Acesso em: 17 julho 2021.
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Introdução: Este relato de experiência apresenta nossas vivências durante o desenvolvimento 
do projeto de iniciação científica “Projeto Árvores Urbanas”, desenvolvido pelo Instituto Federal 
Farroupilha Campus – Panambi, o qual passou por várias adaptações ocasionadas pela pandemia. 
Com o intuito de manter as atividades mesmo de maneira remota, resolvemos criar materiais que 
auxiliassem tanto professores como alunos, a conhecer melhor o mundo da arborização urbana e 
seus cuidados, visando preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo contribuir com o bem estar 
das comunidades. Reconhecendo a carência de informações e falta de materiais para os professores 
da rede pública trabalharem esses assuntos, foi desenvolvida a cartilha de recomendações “Plantio 
de árvores em ambiente urbano” disponível online e impressa para as escolas de Panambi e região. 
Assim, o objetivo é aproximar e sensibilizar alunos quanto a importância da preservação e escolha 
de espécies para o plantio em ambiente urbano. 

Metodologia: Inicialmente nossa finalidade era listar as espécies arbóreas mais comuns no 
ambiente no Brasil. Pensando nos alunos com aulas remotas e também nos professores com 
equipamentos improvisados, decidimos construir um material de fácil acesso, que fosse útil para 
a educação e também para as comunidades, já que o processo de arborização busca trazer para o 
meio urbano um pouco do urbano de Panambi – RS e região (Noroeste) e identifica-las com o uso 
de placas metálicas com QR-code, constituindo um banco de dados. Quando iniciamos nossas 
atividades a pandemia estava em sua “primeira onda” ambiente natural, sendo reconhecido 
internacionalmente como um dos parâmetros quantitativos de qualidade de vida e constituindo-
se uma das mais importantes atividades da gestão urbana. Segundo Gonçalves (2000) o conceito 
de arborização urbana tem dado lugar a um conceito mais abrangente denominado silvicultura 
urbana, por se entender que os agrupamentos de árvores são mais significativos que árvores 
isoladas, proporcionando diversos benefícios para a população. A cartilha (HERMANN et al, 2020) 
(Anexo1) nos recorda, que além de nos proporcionar bem-estar físico e psicológico, as árvores 
exercem ação purificadora do ar por meio da fixação de impurezas e de redução da poluição sonora. 
Adicionalmente, fixam carbono por meio do processo de fotossíntese, exercem influência sobre o 



Página 301

balaço hídrico, atenuam a temperatura e a luminosidade, amortizam o impacto das chuvas além 
de servir de abrigo para a fauna. No caso da cidade de Panambi, foi possível verificar em diversos 
pontos danos ocasionados pela escolha de espécies arbóreas não indicadas para determinadas 
finalidades, sendo o rompimento de calçadas o problema mais recorrente, inviabilizando 
inclusive, em certos casos, o trânsito de pedestres nos passeios públicos. Visando evitar também 
estes problemas, junto ao corte ou remoção de espécimes por falta de planejamento, a cartilha 
busca de maneira simples ilustrar as melhores espécies e locais para plantio. Em contrapartida, 
verificamos em outros pontos da cidade a existência de arborização urbana de origem natural, 
marcados pela presença de espécies como cedro (Cedrella fissilis) e a grápia (Apuleia leiocarpa), 
ambas integrantes da lista das espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Buscamos reforçar 
também a importância da escolha de espécies nativas para o plantio. Ressaltamos a importância 
de se ter um bom planejamento quanto a arborização urbana, considerando a fala de Oliveira, et al 
(2013) que a trazem como uma das soluções utilizadas para amenizar os problemas causados pela 
urbanização, o tratamento do ambiente urbano com vegetação, por meio da arborização das vias 
públicas. Reconhecendo também que planejar a arborização, como dito por Dantas & Souza (2004), 
é indispensável para o desenvolvimento urbano, principalmente para não trazer prejuízos para o 
meio ambiente, e ao mesmo tempo, trazer mais qualidade de vida para a população. 

Conclusão: A cartilha de recomendações “Plantio de árvores em ambiente urbano” é mais uma 
ferramenta educativa que busca contribuir para a construção de sujeitos ecológicos e também nos 
auxiliar como docentes. Disponível de maneira gratuita a toda a sociedade, é também de fácil 
acesso, corroborando com a manutenção de comunidades que respeitem o meio ambiente e a 
biodiversidade local. 

Referências: DANTAS, I. C.; SOUZA, C. M. C. Arborização Urbana na cidade de Campina Grande – PB. 
Inventário e suas espécies. Revista de Biologia e Ciências da terra. V. 4, n.2, 2004.

GONÇALVES, W. Florestas Urbanas. Ação ambiental, Ano II, n.9, p.17-19, 2000.

HERMANN, A. A.; et al. Plantio de árvores em ambiente urbano. Cartilha de recomendações, disponível 
em: https://www.mediafire.com/file/tlph52a6812fsgn/Plantio_de_%25C3%25A1rvores_em_ambiente_
urbano.pdf/file Acesso em: 04 ago. 2021. 

OLIVEIRA, A. S.; et al. Benefícios da Arborização em praças urbanas – Caso de Cuiabá – MT. Revista 
Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, p. 1900-1915, 2013.
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Introdução: A sialoadenite esclerosante crônica, também conhecida como tumor de kuttner, 
representa uma inflamação crônica fibrosante incomum em glândulas salivares. Acomete 
uma ampla faixa etária desde a segunda até oitava década de vida, sem predileção por sexo e 
predominantemente unilateral em glândulas submandibulares. Caracterizado como uma 
patologia pouco conhecida, que clinicamente pode se assemelhar a uma neoplasia verdadeira, 
embora facilmente resolvida com a excisão cirúrgica da lesão, causa transtornos importantes ao 
paciente, como dor intensa, disfonia e disfagia (HUANG et al., 2002). Diante disso, com finalidade 
de aumentar a visibilidade de tal patologia que necessita estabelecimento de diagnóstico preciso, 
bem como do tratamento imediato e adequado, compatíveis com uma entidade benigna, objetivo 
do trabalho é expor ao cirurgião-dentista e demais profissionais da saúde, os melhores métodos de 
diagnóstico e tratamento para tal lesão. 

Metodologia: Paciente ASA II, leucoderma, 53 anos de idade, do gênero masculino, procurou 
atendimento odontológico em setembro de 2020 queixando-se de dor e inflamação na região 
submandibular. O paciente alegou possuir pressão alta e histórico de arritmia cardíaca, medicado 
com atenolol 25mg e naprix 10mg + 5mg. O paciente relatou que a 3 anos teve um episódio de 
edema na região submandibular, onde na oportunidade foram removidos sialolitos de pequeno 
diâmetro, desobstruindo o ducto e melhorando o quadro clínico. Em março de 2020, um novo 
episódio de edema e supuração ocorreram, desde então o paciente fez acompanhamento com 
o cirurgião-dentista, fazendo uso de antibiótico. Ao exame clínico, constatou-se presença de 
nódulo endurecido móvel na região submandibular esquerda, bem posterior no soalho lingual. 
Apresentando supuração na realização da ordenha da glândula submandibular. No exame 
radiográfico panorâmico e na radiografia oclusal parcial, identificou-se uma massa radiopaca 
na região submandibular esquerda, sugestiva de uma calcificação da glândula submandibular. 
Após solicitação de exames complementares de tomografia computadorizada, exames de rotina 
para realização de cirurgia sob anestesia geral como eletrocardiograma, raios X de tórax em 3 
incidências, hemograma completo, coagulograma, uréia, creatinina, glicemia em jejum, TGO e 
TGP, bem como avaliação e liberação médica mediante níveis normais aceitáveis dos referidos 
exames. Então, foi realizado o procedimento cirúrgico conservador de remoção da calcificação 
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intraglandular por acesso intraoral, ultrapassando estruturas anatômicas até a remoção da massa 
de aproximadamente 17 mm de diâmetro com preservação da glândula submandibular. O 
fragmento retirado de contornos irregulares, medindo 1,4x1x0,5mm, de coloração pardo-claro, foi 
encaminhado para exame anatomopatológico a fim de obter confirmação da hipótese diagnóstica 
previamente estabelecida, tendo como resultado os achados morfológicos diagnosticando sialólito 
podendo observar-se laminações concêntricas de material calcificado. No acompanhamento de 
6 meses de remoção do sialólito, o paciente não refere queixas álgicas ou xerostomia, bem como 
nenhum outro sintoma relacionado a sialoadenite. No teste de função com reação a substância 
ácida, observamos formação e excreção salivar das glândulas submandibulares. Porém, nos exames 
de imagem detectamos presença de resíduos ou novas formações de calcificações fragmentadas. 
O paciente do caso clínico em questão autorizou a publicação do mesmo por meio da assinatura 
de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assim, sendo submetido e aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa. 

Conclusão: O trabalho permite concluir que a sialoadenite esclerosante crônica é um distúrbio 
fibro inflamatório crônico de glândulas salivares caracterizada por aumento de volume difuso, 
endurecido, assintomático ou relativamente doloroso, que acometem principalmente a glândula 
submandibular, unilateralmente, em homens de meia idade, e necessita de acompanhamento 
profissional habilitado sobre tal patologia.

Referências: ARAÚJO, R. V.; MILANI, B. A.; MARTINS, I. S.; DIAS, E. M. V.; BERNAOLA-PAREDES, W. 
E. An Extraoral Surgical Approach to Treat Chronic Submandibular Sialolithiasis - A Case Series. Annals 
of Maxillofacial Surgery, v.10, n. 2, p. 537-542, 2020. 

HUANG, C.; DAMROSE, E.; BHUTA, S.; ABEMAYOR, E. Kuttner Tumor (Chronic Sclerosing Sialadenitis). 
American Journal of Otolaryngology, v. 23, n. 6, p. 394-397, 2002. 

POGHOSYAN, A.; MISAKYAN, M.; SARGSYAN, A.; KHACHATRYAN, P.; HAKOBYAN, G. Chronic 
sclerosing sialadenitis (Küttner's tumor) of the submandibular salivary gland: Our experience of one case 
report. Clinical Case Reports, v. 7, p. 1600-1604, 2019.
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Introdução: Buscando um vínculo transformador entre Universidade e sociedade, a extensão 
universitária é uma metodologia que articula o ensino e a pesquisa enriquecendo o processo 
pedagógico, socializando o saber formal com a participação da comunidade na vida acadêmica 
(Carneiro, J. A, 2011). A aprendizagem baseada na sociedade é uma das alternativas onde o 
estudante se insere em um método dinâmico de práticas integradas à comunidade, desenvolvendo 
conhecimento e serviço de saúde (Carneiro, J. A, 2011). A Odontologia em âmbito hospitalar 
envolve cuidados dos cirurgiões dentistas em níveis de atendimento primário e secundário e 
promoção de saúde. Além de proporcionar vivencias acadêmicas multiprofissionais com outras 
especialidades da área da saúde, aplicando assim um processo educativo que gera benefício direto 
à comunidade (UPF, 2021). O presente trabalho mostra a percepção do aluno ao realizar essas 
atividades acompanhando o serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF) da 
UPF. 

Metodologia: A extensão universitária permite que o aluno faça parte de grupos que buscam 
um envolvimento maior com a sociedade através de atividades multidisciplinares, aproximando-o 
da comunidade. As atividades desenvolvidas durante o estágio, o qual tem sido experenciado 
pelos alunos envolvidos nas atividades extensionistas nos ambulatórios na Universidade de Passo 
Fundo (UPF), Hospital de Clínicas e Hospital Municipal, em Passo Fundo-RS, são importantes 
para a formação profissional, trabalhando valores como trabalho em equipe e respeito tanto entre 
colegas, quanto com os pacientes. A equipe conta com 6 residentes em CTBMF separados em 3 
anos de formação, professores preceptores de diversas áreas como cirurgia, patologia e radiologia, 
e alunos estagiários que passam por um processo de seleção, estando aptos a participar todos 
aqueles que completaram o 5° nível de graduação. Durante o estágio desenvolvemos atividades 
de auxilio em cirurgias e acompanhamos demais compromissos dos residentes em cirurgia e 
traumatologia bucomaxilofacial, abrangendo desde diagnóstico, planos de tratamento e resolução 
de casos de alta, média e baixa complexidade, como por exemplo cirurgias de colocação de 
implantes para posterior reabilitação protética, ambulatórios conveniados ao Sistema Único 
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de Saúde (SUS) nos hospitais do município, ambulatórios de Disfunção Temporomandibular 
(DTM), cirurgias complexas de traumatologia facial, cirurgias de terceiros molares inclusos, 
acompanhamento de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) realizando higiene oral 
em pacientes entubados, ambulatórios de patologias orais, bem como, reuniões de discussão de 
casos clínicos e resumos sobre literaturas referentes a área em que a cirurgia trabalha. Durante o 
estágio também desenvolvemos atividades como feiras de saúde, sobre prevenção ao câncer de 
boca, onde em maio deste ano, realizamos junto ao Hospital Beneficiente Dr. Cesar Santos, exames 
bucais, orientação sobre o autoexame e fatores agravantes de tal patologia. É visível a gratidão dos 
pacientes atendidos pelo serviço, alguns relatam sofrerem a muitos anos por diversas questões e 
que são solucionadas após o tratamento cuidadoso da equipe e demais envolvidos, que gera cada 
dia mais satisfação no trabalho que realizamos diariamente, justamente buscando o bem estar dos 
pacientes. 

Conclusão: A inserção do cirurgião dentista, juntamente à equipe multiprofissional de 
atendimento aos pacientes hospitalizados, reduz o risco de infecção, melhora a qualidade de vida e 
reduz o tempo de internação dos mesmos, além de promove um crescimento pessoal e profissional 
imensurável em todos os que participam de atividades como essa. 

Referências: Carneiro, J. A., Costa, F. M. D., Lima, C. C., Otaviano, M. R., & Fróes, G. J. (2011). Unimontes 
solidária: interação comunitária e prática médica com a extensão. Revista Brasileira de Educação Médica, 
35, 283-288.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. (2021). Projeto Odontologia em ambiente hospitalar em: https://
www.upf.br/fo?p=extensao/projetos-programa. Acesso em: 09/08/2021.
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Introdução: A inovação sustentável requer a integração de competências ao longo da cadeia 
produtiva da organização, cuja regulação ambiental impulsiona a utilização de novos materiais e 
tecnologias, distintas funcionalidades e usos e descartes para os produtos (GONÇALVES-DIAS; 
GUIMARÃES; SANTOS, 2012). Ela, apresenta-se como alternativa para a construção de uma nova 
economia de baixo carbono, visando o desenvolvimento sustentável e à viabilização de iniciativas 
com foco na mitigação e adaptação aos impactos ambientais, inclusive, os relacionados com as 
mudanças climáticas (PINSKY et al., 2015). As inovações sustentáveis deixaram de ser uma opção 
e passaram a ser uma necessidade e, ao mesmo tempo, uma contribuição diante das pressões 
socioambientais, justificando o estudo. Desse modo, o estudo objetiva descrever as principais 
características da produção científica nacional sobre inovações sustentáveis, publicadas em bases 
de dados nacionais e internacionais, no período de 2010 a junho de 2021.

Metodologia: Para atingir o objetivo geral da pesquisa utilizou-se de um levantamento 
bibliométrico efetuado nas bases de dados Web of Science, Scopus, Scielo e Spell, bem como nos 
anais do Semead e da Anpad, circunscrevendo a produção científica nacional num período de dez 
anos (2010 – junho 2020). A escolha dessas bases de dados em detrimento de outras, se deu em 
razão destas contemplarem a produção científica multidisciplinar, disponibilizando informações 
relevantes e permitindo que as pesquisas bibliométricas explorem a origem literária de um 
dado campo. Para operacionalizar a análise elaborou-se um formulário de identificação que foi 
preenchido para 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. Para isso, seguiu-se as seis fases mencionadas por Vasconcelos (2014). Tais resultados 
foram apresentados em gráficos, quadros e figuras e analisados na sequência. Nas bases de dados 
nacionais Spell e Scielo, bem como nas bases de dados internacionais Web of Science e Scopus 
e nos anais do Semead e Anpad, utilizou-se os seguintes descritores: “inovações sustentáveis”, 
“inovação sustentável”, “sustentabilidade” AND “inovação”, “sustentável” AND “inovação”, 
“sustentabilidade” AND “inovações”, “sustentáveis” AND “inovações” (Tabela 1). Com tais 
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buscas retornaram 411 artigos que, após verificação das duplicidades e leitura do resumo e 
conclusão, foram excluídos 365 artigos, pois não atendiam ao objetivo da pesquisa. Desse modo, 
a bibliometria analisou 46 artigos, sendo 8 artigos localizados na base de dados Scopus, 17 da 
Scielo, 11 da Speel, 2 dos anais do Semead e 8 dos anais da Anpad. A publicação de artigos sobre 
a temática apresentou ritmo crescente nos anos de 2014 a 2017 (Gráfico 1), contudo, a partir de 
2018, as publicações vieram em uma descrente. Os estudos são provenientes de pesquisadores 
nacionais e os autores que mais publicaram foram Fábio Lazzarotti, Cristine Hermann Nodari,? 
Claudia Cristina Bitencourt e Cristiane Froehlich. Identificou-se também, que o tema é estudado 
por diversas áreas do conhecimento, principalmente pela área da administração, com ênfase em 
gestão de empresas, os quais disseminam o conhecimento por meio da publicação de artigos em 
periódicos bem conceituados, como a Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 
a Revista Espacios e os Cadernos EBAPE.BR. Além disso, observou-se que os termos “inovações 
sustentáveis” e “eco inovações e ambiental” são os mais utilizados para se aludir ao referido 
tema.? Tais constatações são relevantes na medida em que são apresentados apontamentos iniciais 
sobre a temática, os quais revelam a necessidade de mais investigações, principalmente empíricas. 
Pois, assim como Sehnem, Lazzarotti e Bencke (2016), acredita-se que a inovação com vistas na 
sustentabilidade é essencial e benigna ao meio ambiente e, cada vez mais devem ser adotadas 
pelas empresas.??

Conclusão: O estudo permitiu identificar a forma que o tema inovações sustentáveis é abordado 
através das publicações científicas, entretanto, é observado que ainda pouco se comenta de 
maneira direta sobre essa temática, na realidade, o que se observa nas pesquisas é o tratamento 
do assunto como secundário e aliado a outras temáticas, geralmente ambientais e voltadas para a 
sustentabilidade.

Referências: GONÇALVES-DIAS, S. L. F., GUIMARAES, L. F., & DOS SANTOS, M. C. L. Inovação no 
desenvolvimento de produtos “verdes: integrando competências ao longo da cadeia produtiva. Revista de 
Administração e Inovação, v. 9, n. 3, p. 129-153, 2012.

VASCONCELOS, Y. L. Estudos Bibliométricos: Procedimentos Metodológicos e Contribuições. Revista de 
Ciências Jurídicas e Empresariais, v. 15, n. 2, p. 211-220, 2014.

PINSKY, V. C.; MORETTI, S. L. A.; KRUGLIANSKAS, I.; PLONSKI, G. A. Sustainable innovation: a 
comparative perspective of international and national literature. Innovation & Management Review, v. 12, 
n. 3, p. 226-250, 2015.
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Introdução: Em 2019, na cidade de Wuhan, península central da China, foram identificados 
os primeiros casos de COVID-19 no mundo. Passados mais de 1 ano de pandemia, várias 
divergências em nível local e global estiveram presentes nas decisões dos gestores, as quais podem 
ter contribuído para o agravamento da catástrofe deixada pela pandemia. Isto posto, a pesquisa, a 
partir do método hipotético-dedutivo, intentará apresentar as adversidades em relação ao acesso 
universal à políticas de saúde pública e vacinação, em um contexto de desigualdades sociais e de 
disputa ideológica e por poder. Por fim, destaca-se a importância de atitudes solidárias em sentido 
local e global, para que as pessoas mais vulneráveis não venham sucumbir nesta e em prováveis 
futuras pandemias . 

Metodologia: Ao longo da história, pode-se aferir uma grande desigualdade entre os cidadãos 
no que tange ao acesso aos direitos sociais como saúde, educação, moradia, previdência e 
assistência social, trabalho e lazer. E essa constatação não poderia ser diferente em relação às 
demandas que envolvem a saúde pública na pandemia da Covid-19. Desta forma, aponta-se 
claramente que, a partir do contexto de grave calamidade, em proporções mundiais, como o atual, 
estas prerrogativas são postas ainda mais em destaque. Barroso (2020, p.222-229) evidencia que, 
em uma ótica mundial, a desigualdade entre as pessoas continua sendo um grande problema no 
século XXI, de forma que, mundialmente, “1%” dos que possuem mais posses", detém “metade 
de toda a riqueza.” Esta situação ficou ainda mais explícita com a pandemia, por se tratar de 
um problema multifacetário, o que escancarou sobre a ótica mundial as adversidades de alguns 
países em relação a direitos fundamentais básicos. Neste sentido, Souza Santos (2020, p.66) 
interpõe que o que acontece neste momento de pandemia é um “darwinismo social”, onde uma 
quantia significativa de pessoas pelo mundo não tem a mínima possibilidade de cumprir com os 
protocolos sanitários previstos pela OMS, de forma que não possuem materiais de higiene pessoal 
e nem mesmo água para lavar as mãos (principais armas no enfrentamento da pandemia da 
Covid-19). Por outro lado, essa desigualdade social poderá se dar tanto em sentido global quanto 
local. Em âmbito interno, observa-se que alguns países como, por exemplo, o Brasil, possuem um 
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grande abismo que separa a realidade vivida por seus cidadãos. Um flagrante indício disto pode 
ser observado nas moradias dos brasileiros. Ao passo que muitos tem acesso a inúmeros recursos 
de isolamento adequado, outros habitam em barracos, nas favelas, sem a mínima possibilidade 
de isolamento quando em caso de contaminação de um dos familiares. Outrossim, é visível a falta 
de condições de saneamento básico em grande parte do país. Este tema da desigualdade social é 
bastante recorrente nas discussões em relação a causas que poderiam agravar o número de mortes 
no Brasil, no contexto da pandemia, já que os protocolos previstos pela OMS classificam como 
principal forma de prevenção, o distanciamento social e a higiene pessoal. (QUINZANI, 2020) Por 
fim, há de se constar que estas desigualdades foram potencializadas tanto em nível global quanto 
local por disputas ideológico-políticas que, por muitas vezes, colocaram-se a frente do bem estar 
social. Há um provérbio africano, no qual, refere que “quando dois elefantes lutam, quem sofre 
é a grama”. Levando-se a uma compreensão analítica deste provérbio sob a ótica da pandemia, 
denota-se que as insurgências e divergências ideológicas daqueles que detêm o poder podem ter 
elevado esta catástrofe mundial. De modo que, os mais prejudicados neste caso, são as populações 
mais vulneráveis, as quais sucumbem pelas péssimas condições de habitabilidade e falta de acesso 
à saúde pública.

Conclusão: Portanto, define-se que futuras tragédias mundiais só poderão ser evitadas se houver 
um real consenso humanitário de vida. Onde o desenvolvimento sustentável, solidariedade e 
o sentimento de bem estar comum não apareçam apenas em momentos de grande comoção e, 
depois, sejam esquecidos. Caso contrário, novos problemas globais podem ser desencadeados, 
colocando em xeque a própria existência humana.

Referências: BARROSO, Luís Roberto. Sem data venia: um olhar sobre o Brasil e o mundo. 1 ed. Rio de 
Janeiro: História Real, 2020. 

SOUZA SANTOS, Boaventura de. La cruel pedagogia del vírus. 1 ed. Tradução de Paula Vasile. Buenos 
Aires: CLASCSO, 2020. 

QUINZANI, Marcia Angela Dahmer. O avanço da pobreza e da desigualdade social como efeitos da 
Covid-19 e o estado de bem-estar social. Boletim de Conjuntura, Boa Vista, ano 2, vol.10, n.6, p.43-47, 2020. 

ESCRITAS. Provérbio Africano.Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/23703/quando-dois-
elefantes-brigam-quem Acesso em: 30 mai. 2021. 
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Introdução: A Carta Constitucional de 1988 trouxe consigo, entre outros objetos, instrumentos 
de descentralização de poder e efetivação da transformação de espaços a partir da participação 
democrática cidadã. Isto posto, a pesquisa, a partir do método dedutivo e de estudo de caso, 
intentará sistematizar a noção de poder local em âmbito universitário, tendo como objeto de 
estudo os processos de construção da Política dos Estudantes da Universidade de Passo Fundo. 
Por fim, será interpelada a necessidade de, a partir destes movimentos, conduzir uma formação 
crítica dos estudantes, no sentido de torná-los aptos e inseridos aos processos de transformação 
nos territórios em que ocupam, seja em âmbito de Universidade ou da sociedade em um sentido 
mais amplo. 

Metodologia: Os processos de descentralização do poder, a partir da Constituição Federal de 
1988, podem ser vistos em diversas esferas da sociedade brasileira, um deles se dá a partir do 
poder local. Este pode ser abordado sob duas óticas: a geográfica e a de identidades e interesses 
comuns (SANTIN, 2007, p.75-76). Neste último caso encaixam-se os processos de construção da 
Política dos Estudantes da UPF. Por meio de uma gestão democrática institucional, discentes de 
todos os cursos puderam contribuir com a criação de um documento que pautará concepções 
e estratégias quanto à permanência, pertencimento e protagonismo estudantil, bem como 
desenvolver a formação crítica, alicerçada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Remetendo-se a 
Bourdieu (1989,p.114-117) e a teoria do poder simbólico, é possível compreender que, se analisado 
sob uma perspectiva não geográfica, o poder local tem como premissa unir pessoas em prol de um 
objetivo comum. Reportando-se à Política dos Estudantes, há a manifesta aplicação prática desta 
noção, já que, somados às comissões formadas por estudantes do SAES e também ao longo dos 
GTs realizados nas Unidades Acadêmicas, cerca de 500 estudantes formalizaram o interesse em 
debater e trabalhar em prol da construção do instrumento normativo da instituição. Traz-se, assim, 
a ideia em torno de um sentimento de pertencimento perante a instituição, no qual, o propósito 
principal seria o de promover uma democrática escuta em todos os espaços da UPF, a fim de 
possibilitar, a partir destes, uma universidade pautada pela participação de seus estudantes nos 
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processos decisórios, de forma igualitária e socialmente sustentável. Firmando este entendimento, 
Dowbor(1994, p.31) refere que a desvinculação do cidadão aos atos de gestão elevam o risco de 
práticas realizadas sem qualquer análise profunda em torno das suas reais necessidades. Neste 
caso, a fim de traduzir um mapeamento real da situação dos estudantes da UPF, a Política está 
pautada no princípio da ampla participação estudantil nos processos decisórios. Uma política 
escrita para os estudantes e pelos estudantes, a fim de que futuras ações visem sanar, de fato, 
os seus anseios a partir de diversas esferas. Ademais, Santin (2017, p.177) cita que "a autonomia 
do indivíduo pressupõe a capacidade de auto-gestão do próprio crescimento." Assim sendo, o 
sentimento adotado por este processo de protagonismo e pertencimento estudantil pode ser visto 
como uma forma de tornar os estudantes o cerne de um processo de transformação da sua própria 
formação, de seus pares e também da sociedade em que vivem. Eleva-se, assim, a noção de que 
a participação cidadã, através dos territórios ocupados pelos estudantes, poderá remodelar uma 
cultura de apatia política e desvinculação às decisões jurídicas e políticas do país, muito presente 
nos últimos anos. Fomenta-se, assim, uma consciência cidadã a partir de processos pedagógicos. 

Conclusão: Portanto, fomentar práticas de inserção estudantil nos processos de transformação 
da Universidade deve ser visto como um marco importante na emancipação social destes alunos. 
Ao introduzir o protagonismo estudantil no processo de ensino e aprendizagem proporciona-se 
sujeitos ativos politicamente, multiplicadores de uma consciência social . Neste caso, trazendo o 
verdadeiro sentido de poder local.

Referências: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 1989. 

DOWBOR, Ladislau. O que é poder local. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

SANTIN, Janaína Rigo. Estado, constituição e administração pública no século XXI: Novos desafios da 
cidadania e do poder local. Belo Horizonte: Arraes, 2017.

SANTIN, Janaína Rigo. O tratamento histórico do poder local no Brasil e a gestão democrática municipal. 
Estudos Jurídicos, v.40, n.2, pp. 72-78, 2007. 
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Introdução: O Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela: 45,6 milhões 
de brasileiros (24% da população) declaram possuir algum grau de dificuldade em pelo menos uma 
das deficiências pesquisadas – visual, motora, auditiva e mental/intelectual. A missão institucional 
da Universidade de Passo Fundo (UPF) contempla a produção e difusão de conhecimentos que 
promovam a melhoria da qualidade de vida e a formação de cidadãos competentes e preparados 
para atuarem como agentes de transformação. O presente estudo, de natureza bibliográfica, 
caráter exploratório, descritivo e explicativo, objetivou elaborar um panorama das produções da 
UPF em nível de stricto sensu implicadas com a inclusão de pessoas com deficiência. Analisou-se a 
totalidade das teses e dissertações produzidas de 2010 a 2020 pelos 15 programas de mestrado e 9 
programas de doutorado da instituição e buscou-se verificar o volume de produções relacionadas 
ao tema deficiência, bem como analisá-las qualitativamente.

Metodologia: A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência admite que "deficiência 
é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e 
as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas 
pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas". Ela foi utilizada 
como base para construção e embasamento da Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência. Fundada em 1968, a Universidade de Passo Fundo (UPF) é uma Instituição 
Comunitária de Educação Superior. Dentre as linhas estratégicas de desenvolvimento de seu Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2017-2021, merece registro “Responsabilidade social e 
integração com a comunidade”: “busca-se articular ações que potencializem o compromisso social, 
destacando-se a aproximação da pesquisa e da pós-graduação à comunidade”. Os objetivos dessa 
linha estratégica são: Ampliar o compromisso social da instituição; Interagir com a comunidade, 
promovendo o desenvolvimento regional; Articular inovação tecnológica com o desenvolvimento 
econômico e social da região; Aproximar a pesquisa e a pós-graduação da comunidade externa 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Plano [...], 2017, p. 66-69). Aqui, evoca-se uma faceta de 
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devolução à comunidade que pode ser vinculada às produções dos programas stricto sensu: os 
assuntos que orbitam a discussão da deficiência detêm um potencial para inovação expressivo, 
considerando a demanda de inclusão favorável para tal. Analisou-se a totalidade das teses e 
dissertações produzidas de 2010 a 2020 pelos 15 programas de mestrado e 9 programas de doutorado 
da instituição e buscou-se verificar o volume de produções relacionadas ao tema deficiência, bem 
como analisá-las qualitativamente. A coleta do material foi feita na Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações da UPF pelas palavras-chave “inclusão”, “pessoas com deficiência”, “acessibilidade” 
e “deficiência”. 16 dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado cumpriram o critério de inclusão 
ao estudo, sendo essas dos Programas de Pós-Graduação em Educação (29%), Envelhecimento 
Humano (24%), Engenharia Civil e Ambiental (24%), Projeto e Processos de Fabricação (12%), 
Odontologia (6%) e Direito (6%). A acessibilidade está em evidência: 8 dissertações tratam 
diretamente do assunto. Todas são fielmente complementares e entregam com qualidade o retorno 
à comunidade pretendido nas definições institucionais. De fato, o PDI se coaduna com a inovação 
tecnológica, carente de pesquisas em sentido estrito que contribuam para inovação. Essa conexão 
entre fatores cumpre-se, sugere-se, por revisão de projetos pedagógicos e instauração de linhas 
de pesquisa que liguem interdisciplinarmente a inovação e a inclusão. A presente pesquisa serve 
como um panorama do atual cenário de produções implicadas com deficiência na UPF e convoca 
as universidades a avaliarem o seu grau institucional de implicação com a deficiência.

Conclusão: A presente pesquisa serve como um panorama do atual cenário de produções 
implicadas com deficiência na UPF e convoca as universidades a avaliarem o seu grau institucional 
de implicação com a deficiência. Ressalta-se o papel da UPF em produzir conhecimento orientado 
a esse assunto, tendo em vista o Plano de Desenvolvimento Institucional, bem como a legislação 
sobre pessoas com deficiência.

Referências: BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). Brasília, DF, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm.

CONVENÇÃO sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007). Vitória: Ministério Público do 
Trabalho, Projeto PCD Legal, 2014. Disponível em: http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-
content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf. 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021. Passo Fundo: 
UPF Editora, 2017. 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Disponível em: http://
tede.upf.br/jspui/static/about-tede.jsp. Acesso em: 18 jun. 2021.
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Introdução: A sociedade vive um período de profundas mudanças, decorrentes da história, da 
globalização e dos modelos chaves de exclusão social. Uma dessas mudanças encontra-se em torno 
da promoção de reformas curriculares na educação. Assim, voltar olhar para o contexto educativo 
é primordial para entender o emaranhado de questões políticas que vem causando incertezas no 
ambiente formativo. Com essas inquietações, o presente resumo pretende discutir de que forma 
a linguagem empresarial se evidencia nas políticas curriculares do ensino médio no Brasil pós 
lei 13415/2017. O objetivo geral desse trabalho é entender como a linguagem empresarial e do 
empreendedorismo se expressa nas políticas curriculares para o Ensino Médio. A pesquisa justifica-
se pela importância de compreender as concepções de currículo disseminadas pela Reforma do 
Ensino Médio, haja vista que o currículo é um dos elementos da organização escolar fundamentais 
na formação dos estudantes. 

Metodologia: Por meio da pesquisa documental (GIL, 2002), procura-se analisar de maneira 
sistemática e aprofundada documentos que são decorrentes das mudanças no Ensino Médio 
pós Lei 13.415/17, entre eles a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-
EM) e o Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio (RCG-EM), para compreender como 
a linguagem empresarial do empreendedorismo tem avançado nas políticas curriculares. A 
análise dos documentos terá como referencial teórico bibliografias que discutem os problemas do 
empreendedorismo na educação. Escrever sobre o aspecto educativo e sobre as ditas “reformas”, 
nos faz recorrer a autores que demonstram a contradição do discurso e prática empresarial. É nesse 
sentido, que Campos e Soeiro (2016, p. 8) descrevem que essa narrativa está espalhada “por quase 
todos os domínios da vida social, dos discursos sobre emprego às condicionalidades impostas 
nas políticas sociais, dos currículos das escolas, às conversas de café”. É nesse viés que Dardot e 
Laval (2016, p.329), pontuam que a grande novidade dessas mudanças “reside na modelagem que 
torna os indivíduos aptos a suportar as novas condições que lhe são impostas”. Assim, o próprio 
comportamento dos indivíduos tornará as condições cada vez mais duras e perenes. Essa narrativa 
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“propõe um mundo de gente livre e de microempresários felizes em tudo contrastante com a 
realidade que nos rodeia: um mar de gente precária, uma economia cada vez mais destruída pelo 
empobrecimento e as novas formas de servidão do trabalho” (CAMPOS; SOEIRO, 2016, p.10). 
Trata-se da lógica neoliberal como propulsora dessa crise que vem se estabelecendo de forma 
mais evidente na educação. Analisando as determinações da Base Nacional Comum Curricular 
e a Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/2017), composto pela formação geral básica e pelos 
itinerários formativos, ostra-se presente a ideia de inovação/flexibilização do currículo e a 
preparação para o mercado de trabalho. São conceitos característicos do empreendedorismo da 
educação. Com todas essas mudanças “os grupos ligados ao mercado atuam para que as políticas 
curriculares insiram na cultura escolar os parâmetros simbólicos do neoliberalismo” (PACHECO, 
2003, p.14). Nesse sentido, o “currículo hegemônico é antidemocrático, na medida em que não 
atenua as desigualdades dos alunos perante a escola” (PACHECO, 2003, p. 74). Como elucidam os 
autores, as políticas curriculares neoliberais são construídas pela lógica do mercado reproduzindo 
a dominação e a competitividade entre os sujeitos. 

Conclusão: Compreender a incursão da linguagem empresarial nas políticas curriculares do 
Ensino Médio no Brasil pós lei 13415/2017 é significativo para evidenciar as falácias da lógica 
empresarial na educação. Essa redução do ensino através das mudanças curriculares possibilita 
apenas a formação técnica e profissional alargada pelo conceito de empreendedorismo. 

Referências: CAMPOS, A.; SOEIRO, J. A falácia do empreendedorismo. Lisboa. Bertrand, 2016. 

DARDOT, O.; LAVAL, C. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução de 
Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016.

LAVAL, C. A escola não é uma empresa: o neo-liberalismo em ataque ao ensino público. Tradução 
de Maria Luiza M. de Carvalho e Silva. Londrina: Planta, 2003. GIL, A. C. Como elaborar projetos de 
pesquisa. 4 ed. São Paulo. Atlas, 2002. 
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Introdução: Este artigo tem por objetivo apresentar as principais mudanças do Novo Ensino 
Médio e como o mesmo foi projetado. Quais as maiores dificuldades para a implementação do Novo 
Ensino Médio? Com base em vários questionamentos buscou-se uma releitura dos documentos 
oficiais que embasam esta reestruturação bem como desafios a serem enfrentados. 

Metodologia: As escolas possuem o desafio de construir uma nova grade curricular a qual 
contempla a BNCC e o Referencial Curricular Gaúcho, apresentando estratégias para se trabalhar 
com os itinerários formativos onde os objetos de conhecimento possam ser aprofundados levando 
o estudo para a abordagem por área do conhecimento, ou seja, chegou o momento de trabalharmos 
a interdisciplinaridade e não mais componente curricular. Enfim os questionamentos não param 
por aqui, mas precisamos buscar iniciativas e respostas das autoridades competentes para que o 
ensino brasileiro seja visto como um todo, para que juntos estruturamos esse novo olhar, que é 
bem desafiante para a realidade que vivemos atualmente. 

Conclusão: É notável o qual urgente é a reestruturação do Novo Ensino Médio, pois estamos 
vivendo em outros momentos em que uma aula tradicional já não encanta mais os estudantes, 
precisamos tornar a aprendizagem significativa e este é um dos desafios que acabam impulsionando 
para a busca do protagonismo e do encontra-se para o aprimoramento como pessoa.

Referências: BNCC - Base Nacional Comum Curricular. Acessado em: http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf

Conselho Nacional de Educação (CNE). Acessado em: http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-
educacao/apresentacao

Diário Oficial da União - Portaria Nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018. Publicado em: 05/04/2019 | 
Edição:66 | Seção 1 |Página 94

Editora Moderna - serviços educacionais (Eduardo e Mozzart). Acessado em: https://www.moderna.com.
br/portal-educacional-conheca/
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http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao


Página 319



Página 320

EDUCAÇÃO DA DIVERSIDADADE LGBTQIA+ COMO 

ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO A LGBTFOBIA NAS 

INSTITUIÇÕES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autor Principal: Ariane Rauber

159637@upf.br

Coautores: Ariane Rauber

Orientador: Robert Filipe dos Passos

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência

 

Introdução: Este trabalho é desenvolvido a partir do relato de experiência de atividades 
desenvolvidas no projeto de extensão “Diversidades: visibilidade e garantia de direitos” no período 
de março a julho de 2021, através do estágio obrigatório de psicologia na Ênfase de Intervenções 
Escolares e Institucionais. O projeto desenvolve ações educativas, como roda de conversa 
multidisciplinar, eventos acadêmicos abertos ao público e formações internas do projeto. A lgbtfobia 
é caracterizada por ações que desumanizam e desrespeitam os direitos ao desenvolvimento da 
personalidade, e esta ligada aos conceitos de preconceito e discriminação, quando se incide em 
relação à lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O enfrentamento a essa é categórico na 
busca pela construção de uma sociedade mais equitativa, portanto as instituições que promovem 
educação são vias de construir cidadania, sendo ferramenta de enfrentamento à lgbtfobia, tendo 
como objetivo a promoção do bem-estar e integração. 

Metodologia: O cuidado institucional a população LGBTI+ se faz vital ao enfrentamento 
a lgbtfobia, e se constrói a partir de alternativas como a educação, para desmistificar e inserir 
em contexto de normalidade as orientações sexuais e identidades de gênero não-hegemônicas, 
conceito que implica em superioridade ou predomínio incontestável (DICIONÁRIO CALDAS 
AULETE). A seguir serão apresentados conceitos acerca das diferenças que implicam em ser 
parte da população LGBTI+. Sexo biológico se refere às características biológicas que diferenciam 
uns corpos dos outros. A lógica binária, de que existem os sexos feminino e masculino data do 
século XVIII (LAQUEUR, 2001), a intersexualidade surge como um termo guarda-chuva que 
abrange características divergentes dessa lógica binária, sendo uma terceira consideração de sexo 
biológico, que portanto faz parte da diversidade humana e deve ser respeitada e visibilizada, a fim 
de promover a despatologização e humanização de pessoas intersexuais, assim fundamentando 
a garantia de direitos fundamentais, tais como autonomia e integridade física, psíquica e social. 
Gênero é um conjunto de construções socioculturais sobre como ser homem ou mulher em um 
tempo e cultura específicos, logo tais construções não são fixas, mas mutáveis e flexíveis. A lógica 
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binária de gênero torna rígidos os padrões sociais, o que traz consequências negativas para quem 
não se enquadra na lógica homem/mulher. Pessoas não binárias, não se rotulam nem homem ou 
mulher, por não se encaixarem nos padrões hegemônicos que incidem sobre tais papéis de gênero. 
Expressão de gênero é o constructo de socializações que versa sobre como ser homem/mulher, é a 
forma como a pessoa manifesta publicamente, por meio do seu nome, da vestimenta, do corte de 
cabelo, dos comportamentos, da voz e/ou características corporais e da forma como interage com as 
demais pessoas. Identidade de gênero: cisgênero e transgênero são termos utilizados para auxiliar 
na compreensão de conceitos e na identificação ou não com o gênero designado ao nascimento. 
A singularidade de cada expressão e identidade de gênero é inalienável e deve ser respeitada. 
Orientação Sexual, que em liberdade parte do pressuposto dos direitos à autonomia, liberdade e 
dignidade humanas, implicados diretamente com o direito à igualdade, e contempla as dimensões 
da saúde sexual e dos direitos sexuais, enquanto direitos humanos. Para Princípios (2006) refere-
se à capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou 
sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim 
como de ter relações íntimas e sexuais com essas. No decorrer do semestre, as principais ações de 
inserção no projeto foram as de formação profissional quanto a política nacional de saúde integral 
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, como também o mapeamento de questões 
didáticas pertinentes a universidade que impactam no bem-estar e aprendizado desta população. 

Conclusão: A inserção do estágio se dá em fundamental importância na construção de ambientes 
reflexivos, pois ajuda a compreender os fatores de risco implicados no determinante social da saúde 
em orientações sexuais e identidade de gênero não-hegemônicas, e portanto vem a humanizar a 
formação de profissionais de saúde e assistência social, como também promove um ambiente de 
educação mais empático.

Referências: BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais. Brasília, 2013.

HEGEMONIA. In: Dicionário Caldas Aulete Digital. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/
hegemonia>. Acesso em: 13 de maio de 2021.

LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Tradução de Vera Whately. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos 
humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Trad. Jones de Freitas. Rio de Janeiro: 
Observatório de Sexualidade e Política, jun. 2007. 
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Introdução: As ligas Heusler (lH) são materiais com potenciais aplicações na spintrônica, devido 
a um grande número delas apresentarem total polarização dos elétrons de condução, causada 
por uma falha em uma banda de spin no nível Fermi, enquanto a outra banda de spin tem 
comportamento metálico forte, ou seja, são materiais semi-metálicos. Contudo, os defeitos pontuais 
de rede, que ocorrem durante o processo de sintetização das ligas, podem afetar grandemente suas 
características. (PICOZZI; CONTINENZA; FREEMAN, 2004; XIN et al., 2016; ZHU; WANG, 2017) 
O composto Fe2MnGa (lH), na sua estrutura L21, apresenta a propriedade de semi-metalicidade 
(XIN et al., 2016; ZHU; WANG, 2017). Por causa disso, é importante estudar os efeitos dos defeitos 
pontuais - vacâncias - nas propriedades do composto. Assim, este estudo pretende investigar, 
através de cálculos de primeiros princípios, a energia de formação de vacâncias e seus efeitos nas 
propriedades magnéticas desse material.

Metodologia: Os cálculos foram feitos utilizando o método Full-Potential Linear Augmented 
Plane Wave (FP-LAPW), baseado na Teoria do Funcional da Densidade (DFT), como implementado 
no código computacional Wien2k (BLAHA; SCHWARZ; LUITZ, 1997). As estruturas de defeito 
usadas para os cálculos foram modeladas com uma supercélula 2x2x2, contendo 16 átomos com a 
estrutura cúbica L21 (grupo espacial Fm-3m (225)), como a liga ideal de Fe2MnGa. As estruturas 
defeituosas (com uma vacância) foram formadas removendo um átomo (Fe, Mn ou Ga) da estrutura. 
Os cálculos foram realizados considerando uma estrutura eletrônica com polarização de spin. A 
energia de formação do defeito pontual pode ser entendida como o custo energético para trocar 
um átomo da supercélula ideal por uma vacância. A energia de formação necessária para criar uma 
vacância na sub rede de átomos A (&#916;Ef(V(A))) pode ser estimada por: ?Ef (V(A))=E(V(A)) - 
E(ideal) + E(A) Onde E(V(A)) é a energia total da supercélula com a vacância, E(ideal) é a energia 
total da estrutura ideal e E(A) é a energia total do estado fundamental do elemento puro A (Fe, 
Mn ou Ga) removido da célula ideal. Os valores de ?Ef para as vacâncias V(Fe), V(Mn) e V(Ga) 
são, respectivamente, 7,30 eV/célula, 5,47 eV/célula e 4,00 eV/célula. Logo, pode-se notar que as 
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vacâncias possuem uma energia maior que a da estrutura ideal, portanto, não tendem a ocorrer 
espontaneamente. Sendo que a ordem de tendência de ocorrência seria: V(Ga) > V(Mn) > V(Fe). 
Para analisar o efeito da formação das vacâncias nas propriedades magnéticas da estrutura ideal, o 
momento magnético total (M) de cada estrutura com defeito foi calculado. Além disso, o momento 
magnético local (m) em diferentes locais da rede de todas as estruturas também foram calculados. 
Como pode ser visto na Tabela 1, o (M) calculado tende a crescer para as estruturas com defeito de 
vacância, comparado com o composto puro. A mudança de (M), (&#916;M), é maior para V(Mn) 
(13,7 µB/célula) e V(Ga) (10,12 µB/célula), enquanto é menor para V(Fe) (0,78 µB/célula). Logo, 
todos os resultados indicam que a formação dos defeitos de vacância no Fe2MnGa influencia as 
suas características magnéticas. Os valores negativos de (m(Fe)) e (m(Ga)), vistos na Tabela 1, 
sugerem um acoplamento magnético antiparalelo deles com (m(Mn)). Além disso, vê-se que as 
vacâncias podem modificar (m) de maneiras diferentes, sendo que, em certos casos, faz com que a 
ordenação magnética fique complexa. Por exemplo, em V(Fe), para átomos de Fe mais próximos do 
local do defeito (m(Fe)) diminui (-1,31 µB), para os seguintes vizinhos próximos (m(Fe)) aumenta 
(0,85 µB) e para os átomos ainda mais distantes do defeito, (m(Fe)) = 0,69 µB. Já as vacâncias na 
sub-rede Ga ou Mn apresentam uma leve diminuição de (m(Mn)), enquanto aumenta (m(Fe)), 
fazendo uma ligação ferromagnética entre eles. O grande número de átomos de Fe (8) e seu (m(Fe)) 
alto, juntamente com essa ligação, aumenta consideravelmente o M da estrutura com defeito.

Conclusão: Perante os cálculos realizados, pode-se notar que os defeitos de vacância não tendem 
a ocorrem naturalmente nas ligas de Fe2MnGa. Além disso, nota-se uma considerável diferença 
entre os momentos magnéticos das estruturas com defeito, que sugere uma mudança em suas 
características magnéticas. Esse estudo ainda não foi terminado e irá abordar outros defeitos no 
futuro.

Referências: BLAHA, P.; SCHWARZ, K.; LUITZ, J. Computer code WIEN97. Universitat Wien, Austria, 
1997.

PICOZZI, S.; CONTINENZA, A.; FREEMAN, A. J. Role of structural defects on the half-metallic character 
of Co2MnGe and Co2 MnSi Heusler alloys. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 
v. 69, n. 9, p. 1–7, 2004. 

XIN, Y. et al. Magnetic properties and atomic ordering of BCC Heusler alloy Fe2MnGa ribbons. Physica B: 
Condensed Matter, v. 489, p. 51–55, 2016. 

ZHU, X. F.; WANG, L. Influence of Si substitution on structural, electronic and magnetic properties of 
Fe2MnGa Heusler compound. European Physical Journal B, v. 90, n. 4, p. 1–6, 2017. 
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Introdução: A anestesia intravenosa total (TIVA) consiste em uma técnica anestésica que se dá 
pelo uso de um ou mais fármacos em infusão contínua ou em bolus intermitente, sem associação de 
agentes inalatórios para produzir um estado anestésico adequado, sendo seu propósito similar ao de 
técnicas de anestesia balanceada. (LUMB & JONES, 2017). A TIVA possibilita fornecer ao paciente 
hipnose, analgesia e relaxamento muscular através da associação de fármacos administrados de 
maneira intravenosa que apresentem essas propriedades específicas. (FANTONI, 2010). O presente 
relato tem como objetivo descrever um procedimento de anestesia intravenosa total em um canino 
submetido à procedimento cirúrgico de slot ventral cervical.

Metodologia: Foi atendido um canino, fêmea, da raça Dachshund, com seis anos de idade e 
pesando 5,5 Kg, com histórico de dor intensa na coluna cervical. A paciente foi encaminhada para 
exames complementares, como hemograma e bioquímicos e ressonância magnética, sendo que a 
última confirmou o diagnóstico de hérnia de disco cervical ventral, entre as vértebras C3 e C4, sendo 
indicado o procedimento cirúrgico de slot ventral cervical. No momento prévio ao procedimento, 
a paciente passou por uma avaliação pré-anestésica em que apresentou parâmetros vitais dentro 
da normalidade (FC, FR, TPC e temperatura retal), a paciente também não apresentava alterações 
em exames laboratoriais, portanto sendo classificada como ASA II de acordo com seu estado físico 
e escala da Sociedade Americana de Anestesiologia. A medicação pré-anestésica (MPA) escolhida 
foi composta por dexmedetomidina (3 µg.Kg-1), associada à cetamina (1 mg.Kg-1) e metadona (0,3 
mg.Kg-1), sendo administrada por via intramuscular. Foi realizado o acesso venoso da paciente 
para infusão de solução de ringer com lactato de sódio (5 ml.Kg.h-1) para então ser realizada a 
indução anestésica com propofol (3 mg.kg-1, IV). Após perda de reflexo palpebral e relaxamento de 
mandíbula, a intubação orotraqueal foi realizada com traqueotubo nº 5. Foi realizada a manutenção 
anestésica temporária da paciente com isoflurano ao efeito até o momento de seu posicionamento 
na mesa cirúrgica e antissepsia pré-operatória, após isso, o mesmo foi desligado e a anestesia 
foi mantida através da infusão contínua de fentanil (5 µg.Kg.h-1), cetamina (0,6 mg.Kg.h-1) e 
propofol (0,2 mg.Kg.min-1). A paciente foi conectada a um sistema anestésico duplo T de Baraka, 
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não reinalatório, para fornecimento de oxigênio (1 L.min-1). Quando a paciente adentrou plano 
anestésico adequado (estágio III plano 2), foi dado início no procedimento cirúrgico, sendo que 
durante o mesmo não foram observadas alterações de parâmetros vitais avaliados com auxílio de 
monitor multiparamétrico (FC, FR, EtCO2, SPO2, temperatura e pressão arterial sistólica e média), 
sendo que a paciente se manteve estável e em plano anestésico adequado no transoperatório. 
Durante o procedimento foi realizada a aplicação de dexametasona (0,7 mg.Kg-1). Após o término 
do procedimento, o animal demonstrou um despertar calmo e recuperação anestésica satisfatória, 
apesar de sonolenta. O protocolo de anestesia intravenosa total (TIVA) foi escolhido pela vantagem 
de promover ao paciente uma anestesia geral com hipnose, analgesia e relaxamento muscular. 
(FANTONI, 2010). A administração concomitante por infusão contínua de cetamina, que é um 
fármaco dissociativo com propriedades analgésicas e do fentanil, que é um opioide de ação 
curta, causam excelente analgesia, além de tudo, exercendo um efeito sinérgico com o propofol, 
diminuindo a concentração necessária do mesmo para manutenção anestésica. (FANTONI, 2012). 

Conclusão: Pode-se observar que o protocolo anestésico escolhido foi eficiente, gerando uma 
anestesia segura e com boa analgesia, esta obtida através da sinergia entre os fármacos utilizados. 
A utilização da TIVA proporcionou ao paciente um plano anestésico adequado durante o 
transoperatório, não tendo alterações significativas nos parâmetros fisiológicos e apresentando 
satisfatória recuperação anestésica.

Referências: FANTONI, Denise Tabacchi, CORTOPASSI, Silvia Renata Gaido. Anestesia em Cães e Gatos. 
2ª Edição. São Paulo: Editora Roca, 2010.

FANTONI, Denise Tabacchi. Tratamento da Dor na Clínica de Pequenos Animais. Rio de Janeiro: Editora 
Elsevier, 2012.

LUMB, William, JONES, Wynn. Anestesiologia e Analgesia em Veterinária. 5ª Edição. Rio de Janeiro: 
Editora Roca, 2017.
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Introdução: Dermatopatias são comumente encontradas em cães e gatos, sendo de grande 
importância a avaliação e o diagnóstico correto para que haja um tratamento com prognóstico 
favorável. As neoplasias de folículos pilosos em cães correspondem de 5 a 10% de todos os tumores 
cutâneos e 1% em gatos. (DALECK, NARDI, 2016). O tricoblastoma é uma neoplasia benigna 
originária do folículo piloso, a qual é classificada de acordo com a sua conformação e diferenciação 
dos anexos cutâneos. Entre os cães, Poodles e Cocker Spaniels parecem ser predispostos, porém não 
existe propensão entre machos e fêmeas. Os tricoblastomas geralmente apresentam-se de 1 a 4cm 
e são nódulos alopécicos solitários, firmes e de formato abaulado, mais comumente observados 
na região da cabeça, pescoço e cranial ao tronco (HLINICA, 2018). O presente relato objetiva 
descrever um caso de Tricoblastoma Misto, expondo os achados morfológicos da citopatologia e 
histopatologia, assim como a descrição da técnica cirúrgica empregada.

Metodologia: Foi atendido na rotina médica veterinária, um canino, macho, sem raça definida, 
de nove anos de idade e pesando 11,76 kg, sob a queixa de estar com um tumor na região atrás 
da orelha há dois meses, com relato de aumento de tamanho. Ao exame físico foi constatado um 
nódulo em região cervical esquerda, medindo aproximadamente 2,4x1,5 cm, com consistência firme, 
aspecto regular, bem delimitado, móvel e sem sinais de inflamação. Na avaliação dos parâmetros 
fisiológicos do animal (FC, FR, TPC, temperatura retal), assim como nos exames laboratoriais 
hematológicos (hemograma e perfis bioquímicos) e de imagem (ultrassom) não foram encontradas 
alterações relevantes. Foi realizada citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) do tumor, que 
sugeriu neoplasia epitelial benigna, com diagnóstico presuntivo de tricoblastoma. Com os exames 
pré operatórios dentro da normalidade, o paciente estava apto para o procedimento cirúrgico. 
Portanto, foi realizada a medicação pré anestésica com o uso de dexmedetomidina (3 mg.kg-1) e 
cetamina (2 mg.kg-1), ambos por via intramuscular, seguido pela tricotomia na região do nódulo 
e posteriormente foi realizado o acesso intravenoso e a infusão de solução de Ringer com lactato 
de sódio, possibilitando a indução anestésica do paciente com cetamina (4 mg.kg-1) e propofol (1 
mg.kg-1), ambos por via intravenosa, o paciente então foi entubado por via orotraqueal com sonda 
nº 6,5 e a manutenção anestésica do mesmo foi realizada com isoflurano ao efeito em conjunto à 
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infusão contínua de fentanil (5 µg.mL-1). Também foi realizado o bloqueio anestésico da região 
do nódulo com bupivacaína (0,3 mL.kg-1) de forma infiltrativa, a partir disso, deu-se início ao 
procedimento cirúrgico, sendo realizada uma incisão cutânea em elipse vertical, seguida por 
avulsão do tecido subcutâneo com o auxílio de tesoura. Após isso, foi realizado o pinçamento 
e a ligadura dos vasos sanguíneos com poliglecaprone 3-0, síntese do tecido subcutâneo com o 
mesmo fio com sutura contínua simples e dermorrafia com sutura interrompida simples com 
fio monofilamentar de nailon 4-0. No pós operatório foi administrado por via IV cefalotina 
(25 mg.kg-1), meloxicam (0,2 mg.kg-1) e dipirona (25 mg.kg-1). A massa foi encaminhada ao 
laboratório de patologia, onde microscopicamente foi observada na derme superficial e profunda 
densa proliferação celular oriunda do epitélio de unidades pilosas, em arranjo cordonal ramificado 
(tipo fita) e áreas em ilhas sólidas (tipo sólido) circundadas por abundante estroma fibrovascular 
e eosinofílico, os achados então confirmaram o diagnóstico definitivo de tricoblastoma misto (tipo 
fita e sólido). Considerando o caráter benigno desse tipo de tumor, a observação sem tratamento 
pode ser realizada, sendo que a exérese cirúrgica é curativa. O prognóstico é excelente em caso 
de tumores benignos, tendo em vista que não são localmente invasivos, não são metastáticos e 
raramente recidivam após a remoção cirúrgica. (CAMPOS, 2014; HLINICA, 2017).

Conclusão: Diante do apresentado, pode-se concluir que o tratamento baseado na exérese 
cirúrgica da neoplasia foi eficaz no tratamento do paciente, assim como apresentado na literatura, 
além disso, ressalta-se a importância da associação entre os exames citológico e histopatológico 
para obtenção do diagnóstico definitivo.

Referências: GRANDI, Fabrizio; RONDELLI, Mariana Cristina Hoeppenr. Neoplasias Cutâneas. 
In:DALECK, Carlos Roberto; NARDI, Andrigo Barboza de. Oncologia em Cães e Gatos. Rio de Janeiro, 
Editora Gen, 2016. 2ª Edição. p. 339- 364.

HNILICA, Keith A.; PATTERSON, Adam. Small animal dermatology: a color atlas and therapeutic guide. 
USA, Elsevier Editora Ltda. 2017. 4th Edition.

CAMPOS, A. G. et al. Multiple Trichoblastomas in a Dog. Veterinary Dermatology. v.25, p.48–49, 2014.
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Introdução: A Educação Ambiental (EA) aponta um conjunto de ações sustentáveis voltadas 
para a conservação do meio ambiente, na busca da formação de indivíduos conscientes e críticos, 
fortalecendo as práticas cidadãs que visem um bom convívio e o uso sustentável do meio ambiente. 
Este trabalho é fundamentado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que apresenta alguns 
tópicos que nos mostram o dever de trabalhar o Ensino Ambiental no Ensino Fundamental. Além 
disso, temos em vista que na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável foi 
elaborada uma agenda que contém um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
dentre estes, o número 4 fala sobre Educação de Qualidade, que visa garantir que todos os alunos 
adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. 
Então, temos como objetivo mostrar os resultados de uma pesquisa feita com base na educação 
ambiental de alguns municípios da região de Passo Fundo. 

Metodologia: No início do ano de 2020 iniciamos nossas atividades de pesquisa direcionadas a 
averiguar se tópicos da EA são abordados nas escolas de 4 municípios vizinhos da cidade de Passo 
Fundo. Além de que buscamos saber se os professores se sentiam preparados para lecionar EA e a 
opinião dos mesmos sobre a realização de um curso de formação continuada sobre temas da EA. 
Para alcançar os objetivos foi elaborado um questionário que foi respondido por 23 professores. 
Os resultados preliminares mostraram que a grande maioria dos professores participantes da 
pesquisa não se sentem preparados para lecionar conteúdos da EA e foram favoráveis à realização 
de um curso de formação continuada para professores, que seria montado de acordo com as 
respostas obtidas pelo questionário. Porém, durante a preparação desse curso fomos surpreendidos 
pela durabilidade da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Com base nessa perspectiva, 
decidimos estender a nossa pesquisa a 4 outros municípios. O questionário foi aplicado a mais 
de 50 professores. Neste trabalho apresentamos e discutimos o conjunto de novos resultados e a 
proposta de elaboração de um material instrucional completo sobre diversos tópicos de educação 
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ambiental. Dos professores entrevistados, 70% trabalham com ensino médio, 47.8% trabalham com 
ensino fundamental e 21.7% trabalham com séries iniciais, visto que alguns professores possuem 
aulas em duas dessas modalidades. Além disso, a grande maioria deles estão na escola há, no 
mínimo, 9 anos. Os resultados obtidos com o questionário apontam um alto nível de carência nas 
realizações de práticas que envolvam EA em todas as áreas do conhecimento. Percebe-se que ao 
pedir qual é a visão dos professores sobre o assunto, mais de 90% falaram que o assunto é tratado 
de forma mediana ou ruim e que só é trabalhado em datas específicas, sem qualquer nexo com o 
restante do conteúdo. Isso também se deve pelo fato de mais de 77% dos professores entrevistados 
não terem recebido uma formação para ministrar conteúdos relacionados a EA. Por outro lado, 
87% dos professores afirmaram que a EA está incorporada nas disciplinas que eles ministram 
e ainda 95.7% deles consideram este um tema relevante. Dos 23 professores que responderam 
o questionário, 22 mostraram interesse em participar de um curso de formação continuada 
relacionado a EA. Esses, acreditam que isso poderia dar uma visão mais ampla sobre o assunto 
facilitando e mostrando melhores formas de trabalhar essa questão. Além disso, quando falamos 
dos temas que poderiam ser abordados em um curso de formação continuada, os únicos temas 
com boa cotação foram reciclagem, separação do lixo, consumo consciente, poluição, agrotóxicos, 
reutilização da água da chuva e queimadas. 

Conclusão: Sendo assim, conclui-se que cerca de 23% dos professores entrevistados receberam 
formação no quesito EA em nível de graduação. Isto implica que os outros 77%, 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 17 de julho de 2021.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nações Unidas Brasil. Disponível em: https://brasil.un.org/
pt-br/sdgs. Acesso em 17 de julho 2021.
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Introdução: Este micro projeto de pesquisa, cujo desenvolvimento teve início durante o 
primeiro semestre de 2021 para a disciplina de Tópicos Especiais em Arquitetura e Urbanismo, 
traz como abordagem principal uma breve discussão de como poderá ser o futuro das cidades e 
da arquitetura, levando em consideração os problemas das mudanças climáticas previstas para o 
século XXI e como os seres humanos podem usufruir dos recursos naturais e tecnológicos a seu 
favor criando soluções viáveis e sustentáveis para as adversidades que virão. Considerando um 
futuro não tão distante e que a atual geração de jovens universitários presenciará adversidades que 
a natureza impõe, tendo como causa principal o aquecimento global (G1, 2021), deu-se início a um 
estudo, que através de pesquisas e discussões sobre temas atuais e contemporâneos, relacionados 
à tecnologia e sustentabilidade, chegou-se num resultado onde propusemos projeto de residência 
autossustentável utilizando o conceito de LOW TECH.

Metodologia: Com o avanço tecnológico em todos os campos de estudo, abrem-se outras 
perspectivas para a arquitetura, trazendo novos materiais como soluções inteligentes e viáveis para 
resolução dos efeitos das intempéries causados pela natureza. Com isso em mente e considerando 
a situação de um futuro próximo, tendo como norte da pesquisa o aumento considerável da 
temperatura do planeta e consequentemente um clima mais árido e o ar mais seco, as habitações do 
futuro precisarão de soluções eficazes para isolar-se do ambiente exterior, utilizando materiais com 
maior isolamento térmico, ou criando proteções sobre as fachadas das mesmas (ROSA, 2011). Tais 
materiais serão autossuficientes, o que neste caso, levou-se em conta o uso do policarbonato como 
sendo renovável a fim de desempenhar a função de coletor de luz solar e gerador de energia para 
a residência. Outro fator importante, são os estudos que mostram o retorno à produção agrícola 
individual sustentável (DRING, 2014), onde desta forma, estes módulos habitacionais incluiriam 
em seu pavimento superior, estufas para produção de alimentos naturais e orgânicos, trazendo 
consigo uma tecnologia já utilizada (e já obrigatória em algumas cidades): a coleta e o reúso de água 
da chuva, tanto para consumo próprio, através de filtragem, como para utilização na produção 
destes alimentos; a compostagem também é um dos fatores importantes no direcionamento do 
projeto, já que a mesma seria utilizada como adubo na produção, e, apoiando-se em estudos onde 
é usada a compostagem para a produção de gás metano, sendo que foi constatado que seria de 
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grande importância para o funcionamento deste tipo de habitação (FOGAÇA, 2021). Trazendo 
para a realidade arquitetônica do atual mercado, foi levado em consideração um fator muito 
importante para o desenho do projeto, a modulação e padronização de montagem das estruturas, 
fazendo uso de materiais de fácil acesso, tais como os metais. Com este sistema modular, é possível 
criar uma rede de habitação pré-estabelecida onde futuras moradias podem instalar-se no seu 
entorno. Dado o exposto, em um estudo em que é proposta uma situação hipotética e distópica 
de um futuro afetado por problemas ambientais, são apresentadas possíveis soluções que unem 
a arquitetura, o avanço tecnológico e os recursos naturais como aliados na criação de moradias 
modulares, sustentáveis e de fácil implantação em ambientes extremos. 

Conclusão: Por se tratar de um trabalho de pesquisa em uma disciplina do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo, são demonstradas algumas possíveis soluções para um futuro onde que viver em 
condições extremas poderá ser algo cotidiano. A partir disto foi possível compreender como a 
criatividade e o bom uso da tecnologia aliado a natureza, enquadram-se perfeitamente na solução 
de tais adversidades.

Referências: ROSA, Mayra. Cientistas descobrem forma mais simples e barata de capturar energia do 
sol. Ciclo Vivo, - 08, dezembro, 2011. Disponível em: https://ciclovivo.com.br/inovacao/tecnologia/
cientistas_descobrem_forma_mais_simples_e_barata_de_capturar_energia_do_sol/

FOGAÇA, Jennifer. Biogás – energia por meio do lixo. Mundo Educação Uol. 2021. Disponível em: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/biogas-energia-por-meio-lixo.htm

G1. Veja em 7 pontos como será a vida na Terra nos próximos 30 anos, segundo a ONU. G1.globo, - 23, 
junho, 2021. Disponível em: https://bityli.com/Lwt6g

DRING, Rachel. The rooftop revolution. Sustainable Food Trust, - 25, julho, 2014. Disponível: https://
sustainablefoodtrust.org/articles/can-urban-growing-feed-cities/

https://ciclovivo.com.br/inovacao/tecnologia/cientistas_descobrem_forma_mais_simples_e_barata_de_capturar_energia_do_sol/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/tecnologia/cientistas_descobrem_forma_mais_simples_e_barata_de_capturar_energia_do_sol/
https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/biogas-energia-por-meio-lixo.htm
https://bityli.com/Lwt6g
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Introdução: O objetivo deste trabalho é verificar como a abordagem horizontal pode ampliar 
as aproximações temáticas em livros-reportagens e seu impacto no resultado final. Para isso, são 
analisados os livros O Gosto da Guerra, de José Hamilton Ribeiro, e Cova 312 de Daniela Arbex. 
Para atingir o objetivo, o trabalho apóia-se nas definições do livro-reportagem e os conceitos de 
extensão pela pauta que conceitua tipos de abordagem temática de Edvaldo Pereira Lima em 
Páginas Ampliadas (2009). Contudo, a ideia de “objeto” foi inicialmente discutida por Mikhail 
Bakhtin (2003) e trabalhada por Antônio Heriberto Catalão Júnior (2010).

Metodologia: Edvaldo Pereira Lima (2009, p.26) define um livro-reportagem como o veículo de 
comunicação impressa não-periódico que apresenta reportagens em grau de amplitude superior 
ao tratamento costumeiro nos meios de comunicação jornalística periódicos. Surgindo como uma 
forma de se aprofundar e/ou expandir um assunto, os livros-reportagens oferecem um número 
maior de páginas e mais tempo para desenvolvimento de todos seus processos de planejamento, 
apuração e escrita. Estes livros, segundo Lima, podem ter que se desenvolver a partir de três tipos 
de abordagem referentes ao seu tema: horizontal, vertical ou em uma mescla equilibrada de ambas. 
A verticalidade foca no aprofundamento do assunto. Enquanto a horizontalidade busca expandir 
sua abordagem, trazendo subtemas “laterais” ao invés de se aprofundar. Essa abordagem pode 
ser aplicada mesmo a partir de outras compreensões sobre o estilo. Enquanto Lima trabalha seus 
conceitos dentro da ideia de gênero jornalístico, o russo Mikhail Bakhtin (2003, p. 286) observa 
o livro-reportagem como um gênero de discurso - um tipo relativamente estável de enunciado. 
Em qualquer abordagem, no entanto, um dos elementos principais dos livros-reportagem é o 
conteúdo temático ou “objeto”. O Gosto da Guerra (2005) mostra o que aconteceu após o autor, 
José Hamilton Ribeiro, perder a perna ao pisar em uma mina terrestre durante a guerra do Vietnã. 
Ribeiro escreveu a primeira parte do livro enquanto se recuperava no hospital de Nha Trang. 
Percebe-se a horizontalidade na narrativa, já que o autor apresenta aos leitores as pessoas que 
vai conhecendo e costurando essas histórias ao fato que deu origem ao livro, circundando o tema 
principal. Uma segunda parte foi escrita para a publicação do livro, quando Ribeiro volta ao Vietnã 
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anos depois. Como esse “epílogo” foi escrito exclusivamente para a publicação do livro, o tema da 
primeira parte acaba não sendo tão presente. Logo, percebe-se que o subtema, o próprio Vietnã 
nos tempos sem guerra e tratado pela perspectiva de alguém que passou pelas dores do conflito, se 
torna o foco. Já Cova 312 (2015) narra a busca da autora Daniela Arbex pelo corpo de Milton Soares 
de Castro, o único prisioneiro que morreu na prisão de Linhares, em Juiz de Fora (MG), na época 
da ditadura militar. Inicialmente, poderíamos apontar o objeto como a investigação. Contudo, o 
livro se trata de uma história majoritariamente horizontal que pouco se aprofunda na procura já 
que Arbex entrega grande parte das páginas do livro para as outras pessoas que passaram por 
Linhares, muitas delas chegando na prisão depois da morte de Milton em 1967. O livro é dividido 
em três partes. A primeira contextualiza a vida de Milton e sua passagem na prisão. É a partir da 
metade da primeira parte e indo até o final da segunda que a autora tira o foco do tema principal, 
a investigação, para compartilhar as histórias dos outros presos. Na terceira e última parte, Arbex 
usa seus capítulos para terminar de contar sobre a investigação.

Conclusão: Observa-se, nas duas obras, que a horizontalidade em livros-reportagem pode ser 
uma boa forma de ampliar o tema escolhido. A escolha de subtemas ligados ao tema principal 
podem explicar o porquê da publicação como um livro-reportagem e não como uma grande 
reportagem. Porém, é necessário um cuidado para que não divida a atenção do tema principal ou 
se distancie dele, desviando a atenção do leitor.

Referências: ARBEX, Daniela. Cova 312 - a longa jornada de uma repórter para descobrir o destino de um 
guerrilheiro, derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do Brasil. São Paulo: Geração Editorial, 
2015.

BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal – 4ª ed- São Paulo: Martins Fontes, 2003.

CATALÃO JR, Antônio H. Jornalismo best-seller: o livro-reportagem no Brasil contemporâneo. Tese 
(Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa). Araraquara: UNESP, 2010. 

LIMA, Edvaldo P. Páginas ampliadas – o livro-reportagem como extensão do jornalismo e da literatura. 4. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Manole, 2009.

RIBEIRO, José H. O gosto da guerra. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.
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Introdução: A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia cardíaca mais comumente diagnosticada na 
prática clínica. Caracteriza-se por ser uma arritmia sustentada, com um complexo de múltiplas 
reentradas que acarretam a perda do comando sinusal. Seu diagnóstico é, tradicionalmente, 
realizado por meio de eletrocardiograma (ECG); contudo, a natureza paroxística da FA pode 
resultar em demora diagnóstica, uma vez que o ECG pode parecer normal entre os episódios. 
Desse modo, novas tecnologias têm sido incorporadas à prática clínica para auxiliar no diagnóstico 
(CINTRA; FIGUEIREDO, 2021). Nesse cenário, aqui trazemos os resultados de uma extensa revisão 
de literatura que visou esclarecer as atualizações recentes sobre a utilização de smartwatches para 
detecção rápida e precisa de episódios de FA. 

Metodologia: Buscou-se artigos publicados na base de dados eletrônica PUBMED, em 
língua inglesa e portuguesa, utilizando os descritores “fibrilação atrial” e “diagnóstico”. Foram 
incluídos os artigos que abordavam a temática de atualizações em diagnóstico e com data de 
publicação no período de 2016 a 2021. Após uma breve seleção segundo título e conteúdo do 
resumo, 15 artigos foram selecionados para compor a base teórica do trabalho. Observou-se que, 
em todos as atualizações, as tecnologias utilizadas pelos smartwatches para diagnóstico de FA 
foram desenvolvidas de modo que pudessem acessar a frequência e o ritmo cardíaco usando 
fotopletismografia ou ECG com apenas uma derivação. O ensaio clínico “Apple Heart Study”, de 
2019, avaliou o uso do aplicativo da Apple Watch em 419.297 participantes. Neste estudo, 0,52% 
dos participantes foram notificados com pulso irregular, de modo que a probabilidade de serem 
notificados foi baixa. Entretanto, entre os participantes que foram notificados, mais de 1/3 teve FA 
identificada em um subsequente uso de ECG patch monitor. Um limitante detectado na tecnologia 
utilizada pelo aplicativo da Apple Watch é o fato de fornecer apenas uma avaliação breve do ritmo, 
sem informação sobre a duração ou carga da FA. Nesse contexto, o artigo Smartwatch Performance 
for the Detection and Quantification of Atrial Fibrillation comparou a acurácia do Apple Watch 
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com o Kardia Band (AFSW) com gravações simultâneas de monitores cardíacos implantáveis. 
Kardia Band é um acessório de smartwatch que permite que o paciente grave 30 segundos de uma 
derivação, avaliando continuamente a frequência cardíaca e sua variabilidade. Foi verificado que 
essa ferramenta é altamente sensível para a detecção de episódios de FA durante um período > 
1 hora em uma população ambulatorial e para avaliação da duração da FA quando comparado 
aos monitores cardíacos implantáveis (ICMs). Um dos grandes pontos positivos dessas novas 
tecnologias é o fato de serem menos invasivas. Os monitores cardíacos implantáveis tradicionais 
permitem vigilância da FA a longo prazo; todavia, eles são invasivos, caros e têm vida de bateria 
limitada e não permitem feedback em tempo real ao paciente. A tecnologia dos smartwatches, 
além de superarem essas limitações, também estão sendo relatadas como eficazes no diagnóstico. 
Além disso, cada vez mais a duração e a carga da FA são reconhecidas como preditores para risco 
de acidente vascular cerebral (AVC). O desenvolvimento de um Apple Watch e/ou Kardia Band 
eficaz, útil e barato poderia fornecer a capacidade de avaliar o risco de AVC em longo prazo, 
além de potenciais manejos de anticoagulação, como já foi previamente demonstrado com ICMs e 
outros aparelhos implantáveis. 

Conclusão: Ainda é necessário estudos mais aprofundados para concluir se os avanços 
na utilização das novas tecnologias dos smartwatches permitirão o diagnóstico de FA sem 
a necessidade de documentação por ECG. No entanto, até o momento, as perspectivas para o 
uso clínico diagnóstico são grandes, uma vez que o uso dos smartwatches já apresenta grandes 
benefícios na identificação da FA.

Referências: CINTRA, Fatima Dumas; FIGUEIREDO, Marcio Jansen de Oliveira. Fibrilação Atrial (Parte 
1): Fisiopatologia, Fatores de Risco e Bases Terapêuticas. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 116, n. 1, 
p. 129-139, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.36660/abc.20200485. Acesso em: 19 jun. 2021.

PEREZ, M. V. et al. Apple Heart Study Investigators. Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify 
Atrial Fibrillation. N Engl J Med., v. 381, n. 20, p. 1909-1917, nov. 2019.

WASSERLAUF, J. et al. Smartwatch Performance for the Detection and Quantification of Atrial Fibrillation. 
Circ Arrhythm Electrophysiol, v. 12, n. 6, p. e006834, jun. 2019.
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Introdução: Aproximadamente 50% dos óbitos no primeiro ano de vida ocorrem na primeira 
semana e dentre as etiologias destacam-se as infecções bacterianas sistêmicas (sepse) (BRYCE, 
2005). O sistema imunológico (SI) desempenha um papel central no controle da progressão das 
infecção, no entanto, para tal, precisa estar maduro e totalmente ativado. Os neutrófilos e monócitos 
são células fagocíticas presentes no sangue periférico a partir da sexta semana do desenvolvimento 
fetal, no entanto, somente alcançam maturidade funcional algumas semanas após o nascimento. 
Um receptor que medeia a fagocitose é o CD64, o qual é encontrado na superfície dos fagócitos 
sanguíneos. A expressão aumentada desse receptor pode indicar um processo agudo de infecção, 
e o contrário, um perfil de maior susceptibilidade a infecções. Nessa linha, avaliamos o perfil de 
expressão do receptor CD64 na superfície de neutrófilos e monócitos periféricos de bebês neonatais.

Metodologia: O estudo foi realizado com 85 amostras de sangue total obtidas de forma aleatória 
na Maternidade do Hospital São Vicente de Paulo. Logo após o nascimento, alíquotas de sangue 
foram coletadas do cordão umblical, em tubos de coleta a vácuo contendo anticoagulante EDTA. As 
amostras foram refrigeradas à 4ºC e transportadas ao Laboratório de Microbiologia e Imunologia 
Avançada da UPF. No laboratório, 50 µl da amostra foram incubadas por 15 minutos, no escuro, em 
temperatura ambiente, com 200 ng do anticorpo monoclonal anti-CD64 marcado com ficoeritrina 
(BD PharmingenTM). Em seguida, os eritrócitos foram lisados com 500 µl de BD FACSTM Lysing 
Solution (BD PharmingenTM), e após duas lavagens com tampão FACS, as amostras foram 
analisadas no citômetro de fluxo FACSVerse. A análise das amostras foi realizada em até 24h 
após a coleta. Das 85 amostras analisadas, ao avaliar a expressão de CD64 dentro da população 
de neutrófilos, observou-se que mais de 80% dos neutrófilos expressavam o receptor; no entanto, 
17 amostras (20%) apresentavam um número de neutrófilos CD64+ inferior à média geométrica 
do grupo (Figura 1A). A continuação, analisou-se o número de CD64 expressado na superfície 
dos neutrófilos e curiosamente, 31 amostras (36,5%) apresentavam baixos níveis de expressão do 
receptor (Figura 1B). Na análise da população de monócitos, a média de células CD64+ foi de 80,58% 
(Figura 1C), e uma variação na expressão superficial foi menos evidentes quando comparado com 
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os neutrófilos (Figura 1D). Funcionalmente, sabe-se que a expressão elevada de CD64 sugere 
uma resposta celular ativa a algum processo infeccioso. No entanto, embora fosse esperado, em 
nosso estudo os recém-nascidos com sepse clínica diagnosticada não apresentavam um aumento 
significativo na expressão de CD64; demonstrando que a expressão desse receptor é variável e a sua 
indicação como marcador de sepse neonatal precoce deve ser realizada com muita cautela. Ainda, 
é possível supor que os recém-nascidos que apresentaram valores abaixo das médias, tanto no 
número de fagócitos CD64+ quanto no número de CD64 expressado na superfície celular, tendem 
a ter uma resposta imunológica mediada por receptores CD64 menos funcional, podendo estar 
mais sujeitos às infecções. Além disso, é sabido que o sistema imune dos neonatos apresenta um 
amadurecimento mais lento e prolongado, o que explica a alta susceptibilidade desses indivíduos 
as infecções normalmente superadas por crianças imunologicamente competentes. Por último, não 
foi possível isolar bactérias de nenhuma amostra de sangue coletada dos pacientes com diagnóstico 
clínico de sepse. A hemocultura é o atual padrão ouro para confirmação de sepse neonatal, e os 
nossos resultados sugerem uma revisão dos procedimentos de isolamento realizados. 

Conclusão: A expressão do receptor CD64 é um marcador que pode indicar o nível de ativação dos 
fagócitos. Demonstramos que a população de neonatos estudada apresenta um perfil heterólogo 
com relação a expressão do CD64, indicando, possivelmente, diferentes perfis de susceptibilidade 
a infecções. Ainda, com relação ao uso do CD64 como marcador precoce de sepse neonatal, mais 
estudos precisam ser realizados. 

Referências: BRYCE, J. et al. Estimativas da OMS das causas de morte em crianças. Lancet, 365 (9465), p. 
1147-1152. 2005 
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Introdução: O mais recente processo constitucional brasileiro, a Constituição Federal de 
1988, foi palco de mobilização da associação de trabalhadoras domésticas, o que culminou, pela 
primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, no reconhecimento dessas trabalhadoras como 
categoria. Diante dessa instigante circunstância, o presente resumo apresenta, de forma sucinta, 
resultados da leitura das Atas da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) concernentes ao trabalho doméstico. 
Como procedimento metodológico adotou-se objetivos descritivos a partir de uma abordagem 
qualitativa a fim de explicitar alguns dos principais desdobramentos que levaram a redação final 
da Constituição. A relevância é a expectativa de criação de uma nova sociedade brasileira que essa 
Constituição veio a cumprir, portanto, esses elementos contribuem no debate sobre a democracia 
brasileira, igualmente conferem visibilidade para as lutas da categoria.

Metodologia: O trabalho doméstico tem um grande papel na sociedade por ser um grupo com 
potencialidade de impacto no mundo do trabalho, no desenvolvimento econômico do país, sendo 
uma atividade que fidedignamente demonstra a hierarquização de gênero e raça, de “desvalorização 
da ocupação enquanto atividade lucrativa, relegada a sujeitos também invisibilizados numa 
sociedade capitalista, pós-escravista e cujas instituições são fundadas na colonialidade do poder”. 
(RAMOS, 2018, p. 18). A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a reconhecer a categoria 
das trabalhadoras domésticas, incluindo o direito a sindicalização, embora sua organização 
política coletiva seja de 1936, fundada por Laudelina de Campos Mello. (LOPES, 2020, p. 97). No 
dia cinco de maio de 1987 realizou-se a 15° reunião (ordinária) da Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores e Servidores Públicos, com o comparecimento da representação das Trabalhadoras 
Domésticas do Brasil na pessoa da Srª Lenira de Carvalho acompanhada da constituinte Benedita 
da Silva (PT-RJ), momento em que apresentaram a carta das trabalhadoras domésticas, documento 
elaborado em Assembleia Nacional, constituída por 23 Associações de 9 Estados do Brasil, em 18 e 
19 de abril, no Rio de Janeiro, contendo as reivindicações da classe, a saber: reconhecimento como 
categoria profissional; equiparação aos demais trabalhadores no tocante a direitos trabalhistas e 
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previdenciários; direito à sindicalização; proibição do trabalho infantil e contestação da definição 
jurídica de trabalho doméstico como finalidade não lucrativa. (ANC, 1987, p. 184-192). Percebe-
se que o discurso apresenta um tom de exigência justamente no intuito de afirmar o “direito de 
3 milhões de trabalhadoras” que se encontravam na invisibilidade. Ainda, o movimento frisava 
a máxima: “não queremos ser da família, queremos direitos!”, pois em geral, os parlamentares 
constituintes descreviam as trabalhadoras domésticas “como se fossem da família”, sendo uma 
narrativa de “afeto” que retira da categoria suas demandas por igualdade e profissionalização. 
(RAMOS, 2018, p. 72-79). As trabalhadoras realizaram um movimento comprometido, mas a 
redação final da Constituição reconheceu apenas 9 de um rol de 34 direitos fundamentais conferidos 
aos demais trabalhadores, agregando-as separadamente na forma do parágrafo único do art. 7°. A 
maioria dos cortes foi realizado na fase final, Comissão de Sistematização, que era composta por 
um reduzido comitê político. Verifica-se que o passado colonial esteve presente nas bases do novo 
Estado Democrático, uma vez que entre os 25 direitos fundamentais negados estavam normas que 
protegem o trabalhador de condições análogas à escravidão, direitos das mulheres, proteção a 
vida e a saúde do trabalhador, “revelando uma dimensão necropolítica das normas constitucionais 
sobre o emprego doméstico, que remete às mortes preveníveis e evitáveis de mulheres negras”. 
(LOPES, 2020, p. 99).

Conclusão: Verificou-se que a trajetória de organização das trabalhadoras domésticas tem 
muito a nos ensinar sobre o reconhecimento de milhares de mulheres atravessadas pela violência 
colonial, a ruptura das imagens de controle internalizadas e a trajetória de luta na construção de 
uma democracia livre de racismo e sexismo. 

Referências: ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE DE 1987/88 - ANC. Atas da Subcomissão de 
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Brasília: Senado Federal, 1987. Disponível em: https://
www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp. Acesso em: 05/06/2021.

LOPES, Juliana Araújo. Quem pariu Améfrica?: trabalho doméstico, constitucionalismo e memória em 
pretuguês. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 10, n. 2 p.93-123, 2020.

RAMOS, Gabriela Batista Pires. “Como se fosse da família”: o trabalho doméstico na Assembleia Nacional 
Constituinte de 1987/1988. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2018.
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Introdução: A má compreensão de como os gatos reagem ao medo e à dor dificulta o andamento 
das consultas veterinárias. Realizar um exame físico e coletar amostras laboratoriais no gato é um 
desafio, além de que o estresse felino associado à visita veterinária pode influenciar nos resultados. O 
estresse pode resultar em taquicardia, bradicardia, taquipnéia, dilatação das pupilas e hipertermia. 
Alguns podem evacuar o conteúdo da bexiga e do intestino, além de anormalidades nos exames 
complementares (LITTLE, 2016). É importante conhecer como o estresse age no organismo animal, 
para evitar erros no diagnóstico de doenças. Quando o animal está sob uma situação de estresse 
agudo, no hemograma ocorre um quadro de leucocitose fisiológica, caracterizada por neutrofilia, 
linfocitose, monocitose e eosinofilia (LAURINO, 2009). A gabapentina é uma medicação 
anticonvulsivante e analgésica, que vem sendo utilizada em estudos na redução de estresse e 
ansiedade no transporte e manipulação de gatos (SILVA, 2020).

Metodologia: Uma felina, fêmea, SRD, de 7 meses de idade, pesando 2,7 Kg, foi encaminhada 
para consulta pré-operatória, para o procedimento de ovariohisterectomia. Foi realizada anamnese 
e relatado que a paciente se apresentava hígida e sem histórico de doenças anteriores, no exame 
físico, apresentou FC 200bpm, FR 20mpm, as mucosas estavam normocoradas, a paciente também 
estava hidratada e com bom estado nutricional, aspecto do pêlo e da pele estavam bons. Para 
determinar se a paciente estava apta para o procedimento, foi realizada a punção venosa para coleta 
de exames laboratoriais pré-cirúrgicos. Cuidados de manejo “cat friendly” foram tomados, como o 
uso de difusor e spray contendo feromônio facial felino sintético, consultório com enriquecimento 
ambiental, manuseio cuidadoso, além da orientação dos tutores sobre os cuidados no transporte 
da felina até a clínica, a fim de evitar situações estressantes, pois, como citado por Little 2016, gato 
pode estar estressado antes mesmo de ser atendido, devido a mudanças de rotina, viagens de carro 
etc. Quanto ao aspecto comportamental, durante a coleta de sangue, a paciente apresentou sinais de 
agressividade e medo. O hemograma apresentou aumento no número de plaquetas, e leucocitose, 
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linfocitose, e eosinofilia, esses achados são compatíveis com um quadro de Leucocitose fisiológica, 
que se trata de uma alteração transitória, mediada por catecolaminas, decorrente de um estresse 
agudo. Diante disso, foi necessário realizar uma nova consulta para descartar a existência de 
alguma patologia instalada, ou confirmar se as alterações se tratavam de fato de uma manifestação 
aguda de estresse. Foi recomendado o uso da gabapentina via oral 100mg/animal, 3 horas antes 
da consulta, com o intuito de facilitar a manipulação do animal, reduzir o medo e a ansiedade. 
Novamente foram realizadas todas as técnicas de manejo citadas anteriormente. No exame físico, 
a paciente apresentava FC 140bpm, FR 12mpm, mucosas normocoradas. Foi realizada a coleta 
dos exames laboratoriais. Em geral, é indicado que a coleta proceda com o mínimo de manuseio 
possível, deixando que o animal permaneça em uma posição confortável, em contato com um 
cobertor com cheiro de casa (LITTLE, 2016). Nesta segunda consulta, não houve sinais clínicos 
que indicassem que a paciente estava apresentando um quadro de estresse. No hemograma não 
houve nenhuma alteração digna de nota. Essas informações demonstraram que a paciente, em 
sua primeira consulta apresentava uma resposta ao estresse agudo. Segundo Laurino, 2009, é 
importante que o clínico, no momento de avaliar o hemograma, tenha conhecimento dos aspectos 
fisiológicos e do quadro clínico do animal, a fim de ser capaz de diferenciar as alterações fisiológicas 
das patológicas. Após a nova consulta e os novos exames, a paciente foi considerada apta para o 
procedimento cirúrgico.

Conclusão: Pode-se concluir que o uso da gabapentina via oral trouxe resultados positivos 
para a paciente, pois houve redução dos sinais clínicos e laboratoriais de estresse e, permitiu 
uma avaliação pré cirúrgica mais fidedigna do animal. O conhecimento das técnicas de manejo 
“cat friendly” também foram de grande valia para o sucesso do tratamento, pois ajudam a evitar 
situações traumáticas para a paciente.

Referências: LAURINO, Felipe. Alterações hematológicas em cães e gatos sob estresse. 2009.

LITTLE, Susan E. et al. O gato: medicina interna. Rio de Janeiro: Roca, 2016.

SILVA JUNIOR, Edilson Isidio da. Efeito da gabapentina em dose única sobre parâmetros de estresse no 
paciente felino. 2020.
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Introdução: A realização de ováriohisterectomia (OVH), realizadas em programas de 
esterilização com sistema de mutirão, ocasionaram um aumento da casuística de sequelas (SILVA, 
2016), aderências e problemas relacionados à celiotomia, como inflamação, seroma e deiscência 
de sutura são algumas complicações relatadas em OVH (ADIN, 2011). A minimização da infecção 
em uma prática cirúrgica envolve a aplicação de princípios de técnica asséptica. A peritonite é a 
inflamação do peritônio, e na maioria dos casos é provocada por contaminação, podendo evoluir 
para deiscência das suturas. A cirurgia exploratória é indicada quando a causa da peritonite não 
pode ser determinada, e a terapia cirúrgica é focada no reparo ou remoção da causa desencadeante. 
Cães de qualquer idade, sexo ou raça podem desenvolver peritonite, a maioria dos animais 
apresenta letargia, vômito, diarreia e dor abdominal. Esplenectomia é a remoção cirúrgica do baço, 
é mais comumente realizada em animais com trauma severo (FOSSUM, 2021).

Metodologia: Uma canina, fêmea, 4 anos, Dachshund, pesando 8 kg, foi atendida no HV-UPF, 
com a suspeita clínica de deiscência de sutura após a castração. A tutora relatou que a paciente havia 
sido castrada há 7 dias, em um projeto de castração, e que a dois dias a ferida começou a apresentar 
edema. No exame físico a paciente apresentava FC de 120bpm, FR de 20mpm, TPC de 2s, mucosas 
normocoradas, pulso forte, hidratada e com bom estado nutricional, na palpação abdominal foi 
observado desconforto e presença de lesão contaminada nos pontos (FIGURA 1). O diagnóstico 
definitivo foi de deiscência de suturas e eventração. A paciente foi internada, o prognóstico para 
o quadro foi considerado reservado devido a chance de infecção generalizada. Foram solicitados 
exames de sangue, no eritrograma foi observado a proteína plasmática total baixa, no leucograma 
uma leucocitose por neutrofilia, e nos bioquímicos hipoalbuminemia, e hipoproteinemia. A paciente 
foi encaminhada para cirurgia no dia seguinte, a técnica cirúrgica empregada foi de celiotomia 
exploratória, com celiorrafia e esplenectomia total, foi realizada uma incisão de pele e subcutâneo 
pré-retro umbilical em elipse ao redor dos pontos antigos, e foi observado abertura da cavidade 
com parte do baço eventrado, identificadas aderências nas alças intestinais e no omento, entre o 
estômago e baço, e do baço no rim esquerdo, havia tecido necrosado e o cólon bastante aderido. Foi 
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realizada a remoção das aderências e esplenectomia total, seguida da remoção do tecido necrótico 
e aderido junto com o baço e uma nova ligadura dos cotos ovarianos e da cérvix, procedeu-se com 
a lavagem da cavidade com solução de ringer lactato e celiorrafia com sutura em padrão sultan 
usando nylon 2-0, redução do subcutâneo em padrão zigue-zague usando nylon 3-0 e dermorrafia 
com nylon 5-0 em padrão wolff. A presença das aderências, hemorragia difusa, presença de tecido 
necrosado e secreção purulenta, esplenomegalia e áreas de isquemia esplênica, além de lesão 
de serosa em 2 locais do jejuno e em cólon, foram algumas das complicações transoperatórias 
relatadas. Foi coletado swab para cultura e antibiograma do conteúdo da cavidade abdominal, 
o qual foi realizado isolamento de Enterococcus spp. e Escherichia coli. A paciente foi mantida 
internada, com prescrição de fluidoterapia, cefalotina (25mg.kg-1TID/IV), dipirona (25mg.kg-
1TID/SC), meloxicam (0,1mg.kg-1SID/IV), metronidazol (15mg.kg-1BID/IV), metadona (0,3mg.
kg-1QID/SC), omeprazol (1mg.kg-1SID/IV). Após 6 dias a paciente recebeu alta médica com 
a prescrição de omeprazol (1mg.kg-1SID/VO) durante 7 dias, cefalexina (20mg.kg-1BID/VO) 
durante 5 dias e dipirona sódica (25mg.kg-1TID/VO), durante 3 dias, foi recomendado realizar 
higienização dos pontos, além de manter o uso da roupa cirúrgica. Após 14 dias do procedimento 
a paciente retornou para avaliação, onde apresentava-se bem clinicamente e a ferida plenamente 
cicatrizada, obtendo um bom prognóstico cirúrgico (FIGURA 2).

Conclusão: A realização da esplenectomia se fez necessária devido às demasiadas alterações 
observadas no baço, que foram possíveis de serem identificadas pela realização da celiotomia 
exploratória. O tratamento se mostrou eficaz, pois foi possível verificar uma série de complicações 
que não estavam bem elucidadas nos exames laboratoriais e físico, realizando-se o tratamento 
mais apropriado para a paciente.

Referências: ADIN, C.A. Complications of ovariohysterectomy and orchiectomy in companion animals. 
Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2011 Sep;41(5):1023-39, viii. doi: 10.1016/j.cvsm.2011.05.004. PMID: 
21889699.

FOSSUM, Theresa Welch, Cirurgia de Pequenos Animais, 5ed, Grupo GEN, 2021.

SILVA, Erica Augusta dos Anjos Cerqueira da Et Al. Complicações Pós-operatórias da ovariohisterectomia 
em cadelas: Fisiopatogenia das alterações anatomofisiológicas. 2016.
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Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) tornou-se uma epidemia. É 
atualmente a hepatopatia mais prevalente e está associada à síndrome metabólica. Tem, no entanto, 
afetado indivíduos magros, sem dislipidemias e/ou diabetes e até crianças. Os hábitos da vida 
moderna, que incluem sedentarismo, dietas hipercalóricas, pobres em fibras e ricas em gorduras 
e carboidratos industrializados explicam parcialmente os alarmantes e crescentes números de 
DHGNA. Reconhecendo a doença com seu devido valor, é possível que identifiquemos fraquezas 
no modo de vida da sociedade e tentemos implementar medidas que contribuam para uma 
diminuição da sua prevalência. O presente trabalho, portanto, visa à apresentação de aspectos 
epidemiológicos, fatores de risco, consequências e prováveis intervenções para a problemática da 
DHGNA. 

Metodologia: O estudo foi realizado a partir de uma revisão integrativa de literatura com base 
em periódicos indexados no Pubmed, com descritores “doença hepática gordurosa não alcóolica 
em crianças” e “fatores de risco para doença hepática gordurosa não alcóolica”. Devido ao 
estilo de vida contemporâneo, caracterizado pelo sedentarismo e uma dieta altamente calórica, 
o surgimento epidêmico de diversas doenças tornou-se alarmante, sobretudo no que concerne 
a doenças hepáticas e comorbidades como diabetes, obesidade, hipertensão arterial e síndrome 
metabólica. Dessa forma, observa-se que patologias hepáticas, como a DHGNA, caracterizada pela 
presença de, pelo menos, 5% de gordura do volume hepático, são cada vez mais frequentes na 
população adulta e pediátrica, principalmente nos obesos e diabéticos – sendo que esses possuem 
uma incidência de DHGNA, à ultrassonografia, de 90% e 80%, respectivamente. A importância 
dessa doença se dá por sua alta prevalência –em 20-30% da população mundial – e sua provável 
evolução para cirrose e hepatocarcinoma, enfermidades hepáticas agressivas. Apesar de recentes, 
os estudos sobre esteatose na população infanto-juvenil mostraram-se suficientes para que 
determinássemos que o diagnóstico precoce é importante em todas as idades, já que a incidência 
de doenças hepáticas na pediatria acompanha o crescimento exorbitante da obesidade nessa 
mesma faixa etária. Obviamente, nem todas as crianças com IMC acima de 25 possuem DHGNA, 
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mas observa-se uma prevalência de 15-77% nessa população. Além da obesidade, outros fatores 
são relevantes no que diz respeito ao aumento do risco de desenvolvimento da esteatose, são eles: 
idade superior a 10 anos, gênero masculino, resistência insulínica, hipertrigliceridemia, história 
pregressa de baixo peso ao nascer com rápida recuperação ponderal, consumo exagerado de 
frutose e etnia (afrodescendentes são menos atingidos). A maioria dos portadores da DHGNA são 
assintomáticos, mas, quando presentes, os sintomas podem ser fadiga e dor no quadrante superior 
direito do abdome. Ao exame físico, os pacientes podem apresentar hepatomegalia, aumento 
da circunferência abdominal e obesidade. Atualmente, o diagnóstico da DHGNA baseia-se na 
avaliação laboratorial, imaginológica e histopatológica. Entretanto, o exame mais utilizado é a 
ultrassonografia. A evolução da doença é benigna se descoberta e tratada de forma precoce. O 
tratamento, portanto, é multidisciplinar e fundamentado na resolução de doenças subjacentes e na 
mudança de hábitos de vida, como a inclusão de alimentação balanceada e exercício físico regular. 

Conclusão: A DHGNA é uma enfermidade diretamente relacionada com o estilo de vida atual da 
população e é cada vez mais prevalente em crianças e adolescentes. Portanto, é imperial valorizar 
e realizar mais estudos acerca das consequências e medidas que podem ser implementadas na 
população pediátrica para que os danos dessa doença sejam menores e a qualidade e expectativa 
de vida sejam maiores.

Referências: 1. Goldman, L. Goldman-Cecil Medicina. 25. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018. 

2. Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH). Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica. Consenso da 
Sociedade Brasileira de Hepatologia. 1. Ed. São Paulo (SP), 2015.

3. Cruz, J. F et al. Prevalência e alterações ecográficas compatíveis com esteatose hepática em pacientes 
encaminhados para exame de ultrassonografia abdominal em Aracaju, SE. Radiologia Brasileira, São Paulo, 
v. 49, n. 1, p 5, jan, 2016.

4. Review Team et al. World Gastroenterology Organisation global guidelines: Nonalcoholic fatty liver 
disease and nonalcoholic steatohepatitis. Journal of clinical gastroenterology, Philadelphia, v. 48, n. 1, p. 
467-473, jul, 2014.
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Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é responsável pela grande maioria 
dos sintomas anovulatórios e de hiperandrogenismo na população feminina. O diagnóstico e o 
tratamento devem ser feitos precocemente, uma vez que a patologia aumenta o risco de infertilidade, 
diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica, carcinoma endometrial e doença cardiovascular. 
Tendo em vista essas implicações clínicas, o objetivo dessa revisão é divulgar conhecimento a cerca 
dessa patologia, enfatizando a importância de saber identifica-la e maneja-la.

Metodologia: Para a presente revisão foram utilizados periódicos da plataforma UpToDate, 
com o descritor “polycystic ovary syndrome”. A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma 
das endocrinopatias mais prevalentes em mulheres em idade reprodutiva, afetando cerca de 8% da 
população feminina. Ela é caracterizada por disfunção ovulatória e hiperandrogenismo, gerando 
uma apresentação clínica variada, composta por ciclos menstruais irregulares, hirsutismo, acne 
e, frequentemente, obesidade. Sabe-se que a SOP tem uma etiologia multifatorial, associada 
a uma suscetibilidade individual determinada por fatores de risco genéticos e ambientais, tais 
como exposição pré-natal a androgênios, estado nutricional intrauterino, resistência insulínica 
na puberdade, obesidade, fatores genéticos e origem étnica. A fisiopatologia da síndrome está 
relacionada com alterações na pulsatilidade do eixo do hormônio liberador de gonadotrofinas 
(GnRH), na secreção de gonadotrofinas e na esteroidogênese ovariana, o que determina um 
aumento na produção de androgênios, bem como hiperestrogenismo pela conversão periférica 
de androgênios que não é contraposta pela progesterona, uma vez que essas pacientes são oligo/
anovulatórias. O diagnóstico é realizado considerando a presença de, pelo menos, dois dos 
seguintes critérios: anovulação/distúrbio menstrual, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial e 
presença de ovários policísticos à ultrassonografia. A irregularidade menstrual geralmente inicia 
no período peripuberal e é caracterizado por oligomenorreia ou amenorreia, sendo acompanhada 
por hiperandrogenismo, que se caracteriza clinicamente por hirsutismo, acne, queda de cabelo e 
virilização. Além disso, sabe-se que a SOP aumenta o risco de desenvolver sobrepeso, obesidade, 
dislipidemia, infertilidade, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doença coronariana, esteato hepatite 
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não-alcoólica, apneia do sono e transtornos do humor. Os objetivos do tratamento incluem melhora 
das características hiperandrogênicas, gerenciamento das anormalidades metabólicas subjacentes 
e redução dos fatores de risco para DM2 e doença cardiovascular, prevenção de hiperplasia 
endometrial e carcinoma, contracepção para quem não deseja engravidar e indução de ovulação 
para quem objetiva a gestação. Nas mulheres com sobrepeso ou obesidade, é necessário realizar 
estratégias de perda ponderal, baseadas em dietas com restrição calórica combinadas com exercício 
físico; sabe-se que uma perda de peso de 5-10% é associada a melhora no estado metabólico e 
retomada da ovulação.

Conclusão: A síndrome dos ovários policísticos é uma endocrinopatia muito prevalente e que 
gera uma série de manifestações clínicas e repercussões metabólicas desfavoráveis. É imprescindível 
que o profissional da saúde tenha conhecimento dos aspectos clínicos dessa patologia, a fim de 
prescrever um tratamento que melhore a saúde da mulher a curto e longo prazo.

Referências: 1. SILVEIRO, S.P.; SATLER, F. Rotinas em Endocrinologia. Artmed Editora Ltda., 2015

2. SHAW, N.; ROSENFIELD, R.; Etiology and pathophysiology of polycystic ovary syndrome in 
adolescents. UpToDate, [S.l.], 19 de jun. de 2020. 

3. BARBIERI, R.; EHRMANN D. A. Diagnosis of polycystic ovary syndrome in adults. UpToDate, [S.l.], 10 
de mar. de 2021. 

4. BARBIERI, R.; EHRMANN D. A. Treatment of polycystic ovary syndrome in adults. UpToDate, [S.l.], 31 
de ago. de 2020. 
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Introdução: O presente estudo tem por objetivo abordar o meio ambiente do trabalho e a 
proteção à saúde mental do trabalhador, evidenciando a efetividade dessa garantia constitucional, 
pautando acerca dos espaços laborais proporcionados ao trabalhadores, e se estes são responsáveis 
por afetar a saúde mental do trabalhador. Justifica-se a importância da temática tendo em vista o 
crescimento do capitalismo exacerbado e desenfreado existente na sociedade contemporânea, fato 
esse que ocasiona um impulso na demanda de bens e serviços, ocasionando aumentos consideráveis 
nas jornadas de trabalho, culminando em uma elevada carga emocional do trabalhador. Somado 
às condições oferecidas nos espaços laborais, e essa situação desencadeia uma série de doenças 
relacionadas a área psíquica dos trabalhadores. Com isso se pretende contribuir na melhora das 
jornadas de trabalho e nas condições dos espaços oferecidos aos trabalhadores, buscando com isso 
efetivar a sua saúde mental e melhor qualidade de vida.

Metodologia: O conceito de meio ambiente encontra-se disciplinado no artigo 3º, inciso I, da 
Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), dispondo que se 
entende por 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), abrangendo assim, somente o aspecto natural do meio ambiente. Entretanto, a Constituição 
Federal brasileira de 1988 (CF/88) ampliou o conceito do meio ambiente, passando a tratá-lo em 
uma perspectiva holística, além do meio natural, passando a dispor de uma subdivisão envolvendo 
os aspectos natural, do trabalho, cultural e artificial. O meio ambiente do trabalho encontra-se 
disciplinado no artigo 7º da CF/88, consignando um rol de direitos inerentes aos trabalhadores 
urbanos e rurais, visando garantir de modo eficaz e saudável a realização das atividades laborais. O 
trabalho, por sua vez, consiste em um "direito humano fundamental, reconhecido como condição 
indispensável para outros direitos humanos e consagrado em diversos instrumentos jurídicos 
internacionais" (SILVA; TIBALDI, 2018, p. 180). Desse modo, surge a necessidade de conciliar 
o meio ambiente do trabalho com a devida proteção da saúde física e mental do trabalhador, 
caracterizada como um direito social, disposto no artigo 6º da CF/88. Com objetivo de concretizar 
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estes mandamentos constitucionais surge no ordenamento jurídico brasileiro a consolidação das leis 
do trabalho-CLT, a qual estabelece normas que disciplinam as relações de emprego, cujo principal 
objetivo é efetivar a proteção dos direitos dos trabalhadores. A concretização deste objetivo sofreu 
vários empecilhos com o advento da Revolução Industrial na Europa (entre os séculos XVIII e XIX), 
tendo em vista que o antigo modelo de produção artesanal cedeu espaço às linhas de produção. 
A expansão do capitalismo ocasionou um aumento significativo da produção fabril, tendo como 
consequência o desamparo ao trabalhador e espaços de trabalho cada vez mais hostis, ocasionando 
prejuízos irreparáveis aos trabalhadores (SILVA; TIBALDI, 2018, p. 183). Inicialmente os prejuízos 
sofridos pelos trabalhadores ocorriam somente em relação a sua saúde física, os quais ocorriam 
em decorrência de acidentes de trabalho ocasionados pela falta de estrutura e condições básicas de 
segurança adequadas. Contudo, na contemporaneidade se faz necessário um estudo envolvendo 
os riscos inerentes a saúde mental do trabalhador, buscando observar se existe nexo de causalidade 
entre as condições precárias existentes nos espaços de trabalho com o surgimento das doenças 
mentais, pois "a qualidade do ambiente laboral tem relação com a integridade ética, psíquica e 
física do trabalhador, por isso protege este ambiente, zelando pela saúde do trabalhador, tem 
relação indissociável com a dignidade humana" (SILVA; TIBALDI, 2018, p. 181). 

Conclusão: Com base na pesquisa realizada percebe-se que as condições precárias do meio 
ambiente de trabalho contribuem para a ocorrência das doenças mentais que atingem os 
trabalhadores. Objetivando proporcionar a saúde física e mental do trabalhador e por conseguinte 
o respeito a sua dignidade é necessário aprimorar os mecanismos fiscalizatórios do meio ambiente 
do trabalho. 

Referências: BOANOVA, Aline M. S.; VIDALETTI, Ana C. S.; TRINDADE, Emily R. Prevenção de 
acidentes e efetivação do direito ao meio ambiente laboral sadio: o Princípio da Cooperação para além do 
Poder de Polícia.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2016. 

BRASIL. SECRETARIA DO TRABALHO. Transtornos mentais e comportamentais afastaram 178 mil 
pessoas do trabalho em 2017. Brasília, 10 out. 2018. 

SILVA, Amanda C. S.; TIBALDI, Saul D. Meio ambiente do trabalho e saúde mental: uma integração 
necessária à efetivação da garantia constitucional a um ambiente laboral saudável. Revista Digital 
Constituição e Garantias de Direitos, v.11, n.1, p.176-200, 07 nov. 2018. 
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Introdução: O presente trabalho tem por objetivo analisar os avanços legislativos, principalmente 
oriundos da Lei n° 14.181/2018, que visa prevenir e combater o superendividamento. Justifica-se 
a importância do tema, pois o número de pessoas superendividadas aumentou intensivamente no 
Brasil, principalmente em razão do advento do consumismo em época de pandemia. Este fenômeno, 
por sua vez, é oriundo da intensificação da publicidade agressiva por parte dos fornecedores, 
visando atingir o maior número de clientes e com isso criar novas demandas. Objetiva-se, analisar, 
se o Código de Defesa do Consumidor estabelece mecanismos efetivos para a tutela da dignidade 
da pessoas humana, tendo em vista que o consumidor, que já é considerado, presumidamente, a 
parte mais vulnerável das relações de consumo, quando superendividado, encontra-se em uma 
posição ainda mais frágil no mercado de consumo, uma vez que, resta impedido de participar das 
relações consumeristas, em face de não possuir crédito para tal.

Metodologia: A proteção jurídica ao consumidor foi criada para atender às transformações 
socioeconômicas do século XX. O surgimento da sociedade de consumo manifestou-se pela 
massificação da produção e da oferta de bens por parte dos fornecedores, a publicidade agressiva, 
influencia cotidianamente os consumidores, uniformizando os costumes e gerando falsas necessidade 
para os indivíduos, que representam a parte frágil da relação de consumo (CEZAR, 2013, p.5). 
Entretanto, com o advento do consumismo, houve significativo aumento do superendividamento 
no Brasil. Tal situação era ainda mais agravada, pois anteriormente a elaboração do Projeto de 
Lei 3.515, não havia legislação exclusiva para os casos de superendividamento no Brasil. Dessa 
forma, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça mecanismos efetivos para a tutela 
da dignidade da pessoas humana, o indivíduo, superendividado encontra-se em uma posição 
ainda mais vulnerável no mercado de consumo, sendo, desse modo, impedido de participar das 
relações consumeristas, em face de não possuir crédito para tal. Diante disso, deve “o Estado 
buscar a igualdade nessa situação que se mostra desigual, até mesmo em relação ao consumidor 
solvente” (LEITE, 2018, p.8). Nesta senda, é imprescindível ressaltar a importância de haver um 
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instrumento legislativo específico para a tutela dos consumidores superendividados, a fim de 
reinseri-los no mercado de consumo, e, consequentemente, garantir-lhes condições mínimas de 
sobrevivência através da preservação do seu mínimo existencial. O Projeto de Lei 3.515, estava em 
tramitação no Congresso Nacional desde o ano de 2012, entretanto, em 11 de maio de 2021, ocorreu 
a sua aprovação e, consequente, sua remessa para o Senado Federal, a fim de ser submetido à 
apreciação. O Congresso Nacional, por sua vez, além de aprovar o referido projeto, acrescentou a 
alteração da Lei n° 9.492, de 10 de setembro de 1997 - que estabelece competência e regulamenta os 
serviços concernentes ao protesto de títulos, bem como outros documentos de dívida e dá outras 
providências (BRASIL, 1997). Dessa forma, no dia 02 de julho de 2021 entrou em vigor a Lei nº 
14.181/2021, que entre os principais objetivos pode-se destacar a prevenção da ocorrência do 
superendividamento, efetivando a inclusão de educação financeira nos currículos escolares, nos 
sentido de “evitar que as pessoas físicas não se tornem devedores em estado desmedido, sendo 
a educação erigida como instrumento inegável prevalência ” (SILVA, 2012, p. 8). Outro ponto 
importante consiste na inclusão de um inciso VI, no artigo 5º do CDC, dispondo sobre a instituição 
de mecanismos de prevenção e tratamento judicial e extrajudicial das questões envolvendo 
superendividamento, com o fito de que este seja evitado. O método de procedimento utilizado para 
a elaboração preliminar da pesquisa foi o monográfico e o método de abordagem, o hermenêutico. 

Conclusão: Do exposto, verifica-se que a Lei nº 14.181/2021 representa um importante avanço na 
prevenção e combate ao superendividamento dos consumidores, pois possibilita sua reinserção no 
mercado consumerista e promove o respeito à dignidade da pessoa humana. Entretanto, é latente 
a criação contínua de políticas públicas afirmativas, que podem ocorrer através da efetivação da 
educação para o consumo.

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. 

CEZAR, Fernanda Moreira. O Consumidor superendividado: por uma tutela jurídica à luz do Direito 
Civil- Constitucional. Revista do Tribunais, v. 63, 2007, p. 131-167, 2007.

LEITE, Ricardo Rocha. Superendividamento: políticas públicas formando consumidores e não cidadãos. 
Revista dos Tribunais, v. 116, 2018, p.179-204, 2018. 

SILVA, Joseane Suzarta Lopes. Superendividamento dos Consumidores Brasileiros e a imprpescindível 
aprovação do Projeto de Lei 283/2012. Revista dos Tribunais, v. 100, 2015, p. 361-391, 2015.
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Introdução: A veiculação de informações errôneas e desconexas nas mídias digitais, vem se 
tornando cada vez mais uma problemática social. O jornalismo profissional de qualidade é, 
entretanto, um dos setores mais afetados com a proliferação de notícias falsas e sensacionalistas 
por ser ofuscado com seu trabalho sério e correto. Portanto, é de extrema importância debater 
sobre a temática Fake News e o jornalismo profissional. O levantamento desta conversação fica 
à responsabilidade de jornalistas e, consequentemente, da sociedade como um todo. Levando 
isto em consideração, o projeto de extensão Desinformação e Leitura Crítica da Mídia tem como 
objetivo promover a educação para o consumo midiático e alfabetização audiovisual de jovens, 
fomentando entre eles a cultura da crítica da mídia e aproximando-os das técnicas, princípios e 
fundamentos dos meios de comunicação, possibilitando análises críticas visando à transformação 
das capacidades de comunicação dos jovens envolvidos nos usos desses meios.

Metodologia: Este projeto de extensão contribui para a discussão sobre a desinformação em 
ambientes comunicacionais em um momento de crise política acentuada, assim como se apresenta 
como uma importante ferramenta para auxiliar o público alvo, adolescentes de ensino médio em 
escolas públicas de Passo Fundo, a compreender de que forma o macroambiente midiático influi 
culturalmente na vida em sociedade e na realidade. A sistemática consiste em discutir, de forma 
on-line, com os estudantes secundaristas o processo de produção de notícias e promover uma 
análise dos conteúdos publicados para o monitoramento da abordagem da temática, analisando 
o agendamento de pautas, os valores-notícia de seleção, a contemplação ou negligência de 
determinadas fontes, a contextualização das abordagens, das políticas públicas e elementos 
de produção das narrativas jornalísticas. Essa iniciativa integra tanto as disciplinas ligadas à 
linguagem quanto às de produção audiovisual telejornalística. Tendo isso em vista, o principal 
objetivo do projeto é combater a desinformação e disseminação de fake news em meios digitais, 
desconsiderando informações de veículos de comunicação que fazem um jornalismo profissional. É 
a chamada era da pós-verdade, em que fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião 
pública do que emoções e crenças pessoais (FERRARI, 2018). Conforme lembra Santaella (2019, p. 



Página 354

30), esses novos modos de consumir, publicar e compartilhar informação e notícias “são pouco 
submetidos a regulações ou padrões editoriais”. Cabe aqui expressar uma distinção fundamental 
no que tange à apresentação do conceito de fake news. Se são fake, portanto, não são news Bucci 
(2019). Esse é o contexto que torna a educação para a crítica da mídia tão necessária. Para além das 
necessárias habilidades de manusear equipamentos e entender a dinâmica comunicacional, está 
a necessidade de explorar diferentes formas de conhecimento, ampliar a compreensão, distinguir 
notícias de outros enunciados que circulam e questionar conteúdos que produzem discursos 
e impactam o cenário político e social. Essa atuação é denominada alfabetização midiática, ou 
media literacy, e é considerada uma prática pedagógica capaz de abrir espaços físicos, eletrônicos 
e virtuais para o exercício da cidadania na cultura participativa. Tende a ser identificada como 
um conjunto de habilidades para capacitar crianças, jovens e adultos a se tornarem participantes 
no cenário contemporâneo da mídia e alcançarem um entendimento sobre o que significa ser 
alfabetizado em um mundo interconectado e multicultural (JENKINS et al., 2009). A educação 
para a leitura e apropriação da mídia pode contribuir para a formação de cidadãos mais ativos 
e capazes de identificar processos de construção de sentidos, de produzir mensagens midiáticas 
com um grau mínimo de qualidade (POTTER, 2011; GONNET, 2007; FERRÉS, 1994).

Conclusão: Conforme o que foi abordado sobre o tema principal, pode-se concluir que se torna 
cada vez mais relevante falar sobre um jornalismo profissional que visa o combate da desinformação 
compartilhada em massa nas mídias digitais. Assim, a educação midiática e audiovisual para 
crianças e adolescentes propõe a conscientização sobre a importância da checagem de informações 
para evitar fake news.

Referências: BUCCI, E. News não são fake. E fake news não são news. In: Barbosa, Mariana (Org.). Pós-
verdade e fake news. 1ª ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 

FERRARI, P. Como sair das bolhas. São Paulo: Armazém da Cultura, 2018.

FERRÉS, J. Televisión y educación. Barcelona: Paidós, 1994.

GONNET, J. Educação para os media: as controvérsias fecundas. Porto: Porto Editora, 2007. (Coleção 
Comunicação 12).

JENKINS, H. et al. Confronting the challenges of participatory culture: mediaeducation for the 21st 
century. Cambridge, Massachusetts: MIT, 2009.

POTTER, W. J. Media literacy. 5. ed. Los Angeles; Londres: Sage, 2011.

SANTAELLA, L. A pós verdade é verdadeira ou falsa? Barueri: Estação das Letras e Cores, 2019.
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Introdução: Com a ascensão da internet, especialmente com a popularização das mídias sociais, 
é notável um cenário que, com frequência, atinge a honra e dignidade dos envolvidos, além de 
obscurecer a troca de informações, gerando, por vezes, prejuízos irreparáveis. A justificativa 
sobre o tema proposto se debruça sobre o estudo da disseminação das fake news e do hate speech 
no contexto da sociedade em rede, em razão do vasto acesso da população às redes sociais e as 
características peculiares da participação popular no ambiente cibernético. Deste modo, este 
trabalho tem como objetivo analisar os impactos causados pela disseminação de discursos de ódio 
e notícias fraudulentas na atualidade. Busca abarcar o cenário midiático no qual se encontra a 
sociedade e as consequências de se expressar em um ambiente aberto e público como a internet, 
podendo tais atos alcançarem um público inimaginável e acabarem ocasionando resultados 
diversos nas interações humanas.

Metodologia: Quanto à metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, 
combinada com a análise qualitativa de casos concretos, guiada pelo método dedutivo. 
Recentemente, em especial desde 2013, nos deparamos com a presença crescente de discursos 
de ódio e fake news nas redes sociais e multiplataformas da Internet. Isso porque discurso de 
ódio e fake news andam de mãos dadas nos meios eletrônicos. “Os discursos de ódio operam a 
partir de verbos de ação como assediar, insultar, intimidar e geram atos vinculados à violência, à 
discriminação e ao ódio voltados contra determinados grupos ou indivíduos”. (WILKE, 2020, p. 
22). O que o discurso de ódio objetiva é destruir pessoas e grupos em sua integralidade, em sua 
própria existência. Por meio dele as pessoas são atacadas por sua religião, raça, identidade sexual, 
posição ideológica e características físicas. Um caso notório no Brasil foi o que ocorreu com a 
jornalista Maria Coutinho, apresentadora do quadro de previsão do tempo do Jornal Nacional, que 
em julho de 2015 foi ridicularizada no Facebook por postagens contendo comentários ofensivos 
e injuriosos em referência a sua condição racial. Neles os internautas a chamavam de macaca, lhe 
atribuíam cara de doméstica, dentre inúmeros outros insultos claramente racistas e elitistas. Este 
e outros casos evidenciam a necessidade de que se estabeleça políticas públicas e mecanismos 
jurídicos de combate a tais práticas. Por seu turno as fake news consistem basicamente na prática 
da disseminação intencional de notícias fraudulentas. Wilke considera que as fake news “são 
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informações publicadas com a intenção de enganar, a fim de prejudicar indivíduos, coletivos, 
organizações, instituições com o fito de auferir ganhos econômicos ou políticos”. (2020, p. 13). A 
política brasileira é recheada de casos envolvendo fake news veiculadas pelos partidos políticos 
nos mais variados grupos de WhatsApp. Tal ato incorre em consequências que podem ir desde 
difamar um indivíduo até deturpar os debates públicos com informações falsas. Este último 
foi o caso das duas principais fake news da eleição presidencial brasileira de 2018: o kit gay e a 
mamadeira erótica. O candidato Jair Bolsonaro alimentou nas redes sociais e mídias tradicionais 
a falsa crença de que o seu oponente político, Fernando Haddad, era responsável por um projeto 
que visava destruir o modelo de família heteronormativa e o padrão de “cidadão de bem”. Assim, 
“demandas pleiteando a retirada de informações falsas, vexatórias e que propagam o discurso 
de ódio, bem como comentários em redes sociais tem sido cada vez mais frequentes no âmbito 
do Poder Judiciário”. (DE CAMPOS, 2020). Deste modo, tendo em vista o poder que as fake 
news têm de influenciar eleições, faz-se necessário o combate aos impactos negativos das notícias 
fraudulentas. Neste sentido foi que “em razão da velocidade e visibilidade que alcançam, algumas 
redes sociais, como o Facebook criaram uma rede de checagem de fatos”. (BALEM, 2018, p. 86).

Conclusão: Portanto, é essencial que a sociedade se desenvolva na pluralidade dos debates e do 
exercício da livre expressão, mas, ao mesmo tempo, que se estabeleça o respeito pelas diferenças e o 
apreço pela verdade fática, uma vez que o Estado Democrático de Direito se funda na opinião livre 
dos indivíduos, mas também na garantia da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, 
no respeito às diferenças.

Referências: BALEM, Isadora Forgiarini. O impacto das fake news e o fomento dos discursos de ódio na 
sociedade em rede: a contribuição da liberdade de expressão na consolidação democrática. In: BLOOD, 
Renata Luciane Polsaque Young (Org.). Fenômenos Sociais e Direito 2. Ponta Grossa: Atena Editora, 2018. 
p. 83-95.

DE CAMPOS, Nattasha Queiroz Lacerda. Direito ao esquecimento em tempos de fake news e discurso de 
ódio. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 10, p. 74088-74102, 2020.

WILKE, Valéria Cristina Lopes. Pós-verdade, fake news e outras drogas: vivendo em tempos de 
informação tóxica. Logeion: filosofia da informação, v. 7, n. 1, p. 8-27, 2020.
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Introdução: O desenvolvimento tecnológico acelerado propiciou o surgimento da Era Digital 
ou Era da Informação a qual tem causado na sociedade tanto impactos positivos quanto impactos 
negativos. Os últimos se configuram, por exemplo, com a utilização do ciberespaço para exposição 
pública da própria vida, o que aliado à cultura do cancelamento torna esse terreno fértil para 
o crescimento de casos de linchamento virtual. A justificativa sobre o tema proposto tem como 
pilares a discussão acerca dos principais impactos sociais causados pelo linchamento virtual na 
vida das vítimas, bem como o debate sobre o tratamento dado pelo ordenamento jurídico brasileiro 
ao tema. Portanto, este trabalho tem como objetivo compreender o fenômeno do linchamento 
virtual, investigando o modo como a prática se expressa e se configura nas redes sociais. Busca 
também analisar o aporte jurisprudencial para verificar como o Poder Judiciário tem reparado 
essas situações na prática.

Metodologia: Quanto à metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, 
combinada com a análise qualitativa de casos concretos e jurisprudências, guiada pelo método 
dedutivo. No linchamento virtual realiza-se um julgamento público de uma pessoa por meio 
de uma avalanche de publicações que veiculam ameaças, insultos e exposição de privacidade. 
Para as vítimas os efeitos não são apenas morais. Conforme a gravidade da situação, dentre as 
consequências frequentemente citadas estão “a demissão, a dificuldade de conseguir um novo 
emprego, a necessidade de mudar de endereço para fugir a agressões e rejeições, a perda das 
amizades, o ostracismo social, a humilhação e a depressão.” (FREITAS, 2017, p. 154). A preocupação 
com os impactos dos linchamentos mobiliza juristas em busca de soluções que assegurem o 
direito à retirada da Rede de postagens prejudiciais e da criação de mecanismos que inibam esse 
tipo de ação e forneçam garantias à privacidade. Tal preocupação se demonstra comprovada na 
jurisprudência conforme decisão proferida no âmbito da Décima Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ementa se reproduz a seguir: RECURSO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DETERMINAÇÃO DE 
RETIRADA DE INFORMAÇÕES DA PARTE DEMANDANTE DE PÁGINAS DE REDE SOCIAL 
(FACEBOOK) E DE NÃO INCLUSÃO DE NOVAS INFORMAÇÕES ENQUANTO PENDENTE 
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O JULGAMENTO DA DEMANDA. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
PRESENTES NO CASO. DECISÃO RECORRIDA INTEGRALMENTE MANTIDA. Conforme 
bem destacado pelo juízo de origem, a verossimilhança das alegações da parte demandante, 
ora agravada, exsurgem a partir da prova da existência de inúmeras postagens inegavelmente 
ofensivas em páginas de rede social (Facebook), que desabonam a sua imagem e promovem o 
respectivo "linchamento virtual", com repercussão tanto sobre a vida pessoal - inclusive atingindo 
a família - quanto sobre a vida profissional. Como consabido, o exercício do direito fundamental 
à liberdade de expressão acontece com certas limitações, sobretudo quando atinge, frontalmente, 
outros direitos de igual hierarquia, como no caso. A divulgação de fatos pejorativos sem o mínimo 
de prova e sem espaço para o contraditório é grave e, nas condições em que é permitido averiguar 
pela prova até então presente, demanda provimento antecipado para fins de o prejuízo não vir 
a ser maior. O preenchimento dos requisitos previstos no artigo 273 do CPC de 1973, à época 
vigente, justifica o deferimento do pedido antecipatório, não havendo o que corrigir ou modificar 
nesta instância e neste momento processual. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, 
Nº 70068220136, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 15-12-2016) Deste modo, 
“mesmo consideradas injustas e demoradas são as leis do Estado que prevalecem e cabe ao poder 
judiciário definir vítimas e culpados.” (MACEDO, 2018, p. 204).

Conclusão: O impacto dos linchamentos nos faz refletir sobre o pouco ou nenhum controle 
que temos sobre nossas ações, interações e suas repercussões no meio virtual. Pois o ambiente da 
Internet potencializa a vontade de fazer justiça ou vingança fazendo com que a punição alcance 
proporções muito maiores. No entanto, este ambiente não está isento da aplicação da lei para 
quem desrespeitar os direitos humanos.

Referências: FREITAS, Eliane Tânia. Linchamentos virtuais: ensaio sobre o desentendimento humano na 
internet. Revista Antropolítica, v. 42, p. 40-163, 2017.

MACEDO, Karen Tank Mercuri. Conflitos Sociais Contemporâneos: possíveis causas e consequências dos 
Linchamentos Virtuais. Humanidades & Inovação, v. 5, n. 4, p. 197-208, 2018. 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Décima Câmara Cível). 
Agravo de Instrumento nº 70068220136. Agravante: Cristina Leao Dieckmann. Agravado: 
Amauri S. de Melo Junior. Relator: Catarina Rita Krieger Martins. Porto Alegre, 15 de dezembro 
de 2016. Disponível em: https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/
acordaos?numeroProcesso=70068220136&codComarca=700. Acesso em: 02 ago. 2021.
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Introdução: A partir da visão do autor Walter Benjamin, desenvolvem-se fundamentos 
referentes à crítica da redução da experiência da criança na sociedade moderna. Para o autor, esse 
impedimento impossibilita, muitas vezes, a exploração e a diversidade de possibilidades que a 
natureza (as coisas) e a própria linguagem oferecem a criança. Mesmo diante da tentativa do adulto 
e da indústria cultural em impor brinquedos e brincadeiras, na perspectiva de Benjamin, a criança 
resiste e mantém viva sua potencialidade de inventar, mostrando-se como uma transformadora, 
que por meio do faz de conta e da imaginação reconstrói a experiência e a tradição cultural da 
sociedade. O apelo do filósofo alemão é em prol de um espaço que ajude as crianças a se libertarem 
do brinquedo pronto e a construírem a experiência livre, viva e criativa pelo brincar, possibilitando 
o desenvolvimento do pleno sentido de energia.

Metodologia: Esse estudo constitui-se como uma pesquisa bibliográfica de natureza crítica 
qualitativa tendo como referência principal a análise do autor Benjamin sob o brincar, o brinquedo e 
a experiência formativa da criança. Nos escritos benjaminianos, o empobrecimento da experiência, 
é entendido como o resultado de um processo histórico que impacta diretamente na formação 
humana e na percepção moderna do mundo. Resgatar concepções sobre o brincar como experiência 
formativa na ótica de Benjamin pode favorecer a construção de uma visão crítica da educação, 
especialmente da criança, ressignificando as infâncias e a realização efetiva do direito da criança 
de se desenvolver integralmente através do brincar e das brincadeiras. Identificar as características 
próprias do mundo da criança permite refletir sobre os aspectos que precisam ser reconhecidos 
para que a modernidade recupere a sensibilidade da experiência, a coletividade da memória e o 
brincar potente natural da infância. É nos objetos e materiais simples que os pequenos apresentam a 
pedagogia dos espantos, se espantam com uma pedra que tem formatos diferentes e já a imaginma 
como um tesouro encontrado em terra firme. Em cada espaço uma nova imaginação, nas coisas 
simples, nos destroços e detritos do mundo adulto, criam instrumentos do brincar e ampliam o 
repertório mimético, construindo experiências. A criança tem uma importante disposição para 
desenvolver alegorias em vez de conceituar ou definir as coisas. Isso possibilita que ela realize 
uma infinidade de experiências com cada coisa, o que a torna criativa e comunicativa. Já o adulto, 
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acostumado a definir e conceituar, não consegue ultrapassar um sentido limitado de cada coisa, 
especialmente quando esta se torna mera mercadoria. A crítica de Benjamin aponta para esta visão 
reducionista da racionalidade ocidental e propõe a retomada da racionalidade mais aberta a uma 
diversidade de possibilidades de tratamento e de compreensão do real, defendendo assim, o brincar 
e o brinquedo criativo e potente como experiência formativa da criança. Encontrar na modernidade, 
na extinção das experiências, no declínio das memórias coletivas e da linguagem, uma possibilidade 
de rememoração para trazer o que por muito tempo foi livre, criativo e construtivo, de volta à 
infância. Neste trajeto entre o que foi no passado e o que está acontecendo no presente, enxerga-se 
uma possibilidade de recuperar o perdido e trazê-lo novamente a criança e até mesmo ao adulto, 
dando-lhe a oportunidade de encontrar no negado, o exercício da experiência do brincar. Refletir 
sobre a infância, a modernidade e a educação sob a perspectiva benjaminiana presume construir 
princípios filosóficos para enxergar a criança como um ator social, de pleno direito e capaz de 
descobrir a própria vida por meio da infância, do brincar e de suas possibilidades. 

Conclusão: Ao analisar o pensamento de Walter Benjamin sob a ótica da experiência pelo 
brincar da criança, pode-se compreender a grandeza e a potência da infância, nessa fase, a criança 
redescobre novos modos de enxergar o mundo, questionando aos adultos os pressupostos da 
modernidade e em que momento a experiência deixou de existir aos homens e passou a adestrá-
los em prol do capitalismo e da barbárie.

Referências: BENJAMIN, W. Experiência e pobreza. In: ____. Magia e técnica, arte e política. 7. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994a. (Obras escolhidas, v.1). 

BENJAMIN, W. Infância em Berlim por volta de 1900. In: ______. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 
1987. 

BENJAMIN, W. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. Tradução Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense. v.1, 1985.

BENJAMIN, W. Passagens. Belo Horizonte: UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006.

BENJAMIN, W. Reflexões; a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: ed. 34, 2009.
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Introdução: A população idosa está cada vez mais ativa e participativa na sociedade, 
buscando novos conhecimentos e a apropriação tecnológica, o que, geralmente, é incentivado 
por familiares, devido ao fato de a tecnologia proporcionar um contato mais rápido e fácil com 
amigos e parentes, eliminando o problema da distância física e os incluindo ao contexto social, 
causando sentimento de pertencimento ao mesmo (BARROS; LEITE, 2019). Dentre as tecnologias 
de comunicação e informação (TIC), as redes sociais possuem um número de usuários idosos que 
cresce exponencialmente. No Brasil, este crescimento é de cerca de 2% ao ano, com um aumento 
de 66% entre 2007 e 2013 (IBGE, 2015). O uso da internet por idosos tem representado 12,6% em 
2013, 14,9% em 2014 e 17,4% no ano de 2015 (IBGE, 2015). Diante desta realidade, este estudo teve 
como objetivo, identificar o uso pelos idosos de mídias sociais durante a pandemia SARS-CoV2. 

Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, 
vinculado a projeto integrador aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Passo Fundo (UPF), parecer 2.628.706, CAAE 87306318.0.0000.5342. Participaram deste estudo, 
voluntariamente, pessoas que atendessem aos critérios de inclusão: idade ≥ a 60 anos; possuir 
notebook, smartphone ou tablete, com acesso à internet e fazer uso de mídias sociais. A amostra foi 
não probabilística, por conveniência, totalizando 70 participantes. O link do formulário eletrônico 
do Google Forms, composto por 24 questões objetivas e uma questão curta/descritiva, foi enviado 
por meio do WhatsApp e do Facebook, no período de 12 a 24 de setembro e permitiu o acesso 
mediante confirmação da idade e concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
As respostas, automaticamente salvas e armazenadas em arquivos da Web, foram analisadas 
on-line, estatística e graficamente, gerando relatório pelo formulário eletrônico utilizado. Os 
resultados mostraram que, dentre os 70 idosos participantes, 33 (47,10%) possuíam entre 60 a 64 
anos de idade; 58 (82,90%) eram do sexo feminino; 28 (39,90%) possuíam 12 anos ou mais de 
estudo, seguidos por 21 (30%), que possuíam de 1 a 4 anos de escolaridade. A maioria, 47 (67,10%) 
residia na zona urbana; com o cônjuge 49 (70%); sendo que 12 (17,10%) residiam com os filhos 
e 12 (17,10%) viviam sozinhos. Quanto as mídias sociais mais utilizadas, houve predomínio do 
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WhatsApp, e do Facebook, respectivamente. O WhatsApp foi mencionado por 45 (64,30%) idosos, 
seguido pelo Facebook, por 21 (30%) idosos. Os telejornais e noticiários foram apontados por 
quatro (5,70%) idosos. Quanto a trocas de mensagens e informações nas redes sociais, 60 (85,70%) 
idosos relataram que seu maior compartilhamento se dá com amigos, 58 (82,90%) com familiares, 
seguido de 26 (37,10%) que referiram ser com os vizinhos e 16 (22,90%) com os colegas de trabalho. 
11 (15,70%) idosos mencionaram trocar mensagens com profissionais da saúde. Apenas um (1,40%) 
idoso referiu não realizar trocas de mensagens. Quanto ao tempo diário destinado ao uso das redes 
sociais, a maioria dos idosos, 33 (47,1%) destinava de uma a três horas diárias, seguido de 19 
(27,1%) idosos que faziam uso de até uma hora diária.

Conclusão: O estudo evidenciou o uso frequente das mídias sociais pelos idosos, os quais, 
em sua maioria, residem acompanhados por seu cônjuge, também idoso, fato que propicia à 
vulnerabilidade dos mesmos frente a possível disseminação de notícias falsas. Faz-se essencial, 
medidas de educação em saúde informacional aos idosos e maior enfoque da temática nas grades 
curriculares dos cursos da área da saúde. 

Referências: BARROS, S.; LEITE, P. T. A terceira idade frente aos desafios impostos pela tecnologia: a 
necessidade do aprendizado para um uso ético e seguro. ResearchGate, Estados Unidos, 2019. Disponível 
em: https://www.researchgate.net/publication/335038225_A_terceira_idade_frente_aos_desafios_ 
impostos_pela_tecnologia_a_necessidade_do_aprendizado_para_um_uso_etico_e_seguro. Acesso em: 3 
set. 2020. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Acesso à internet e à televisão e posse de 
telefone móvel celular para uso pessoal. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101705. Acesso em: 31 jul. 2021.
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Introdução: A Síndrome de Crioglobulinemia Mista (MCS) é uma síndrome inflamatória sistêmica 
que indica a presença de crioglobulinas circulando no soro de um paciente - crioglobulinas são 
imunoglobulinas as quais podem precipitar, formando agregados que causam lesões endoteliais. 
Essa síndrome envolve uma vasculite em que são identificadas manifestações clínicas como púrpura, 
artralgia, fraqueza e, até mesmo, envolvimento neurológico e renal mais graves. A principal causa 
é a infecção crônica pelo vírus da hepatite C (VHC), sendo responsável por 80 a 90% dos casos. O 
resultado laboratorial de crioglobulinas pode ser negativo, o que acontece em até 40% dos casos no 
início do quadro, além disso é um exame de elevada complexidade na sua realização. Muitas vezes 
o diagnóstico da MSC se baseia na exclusão de diagnósticos diferenciais, presença de infecção por 
hepatite C e na alteração de C3, C4, proteína C reativa, VSG, fator reumatoide e eletroforese de 
proteínas séricas. 

Metodologia: ANAMNESE Paciente C.J.P.S., sexo masculino, 54 anos, busca atendimento por 
dor progressiva em ambos os pés há 1 mês. Paciente com história mórbida pregressa de etilismo, 
ex-usuário de drogas (maconha e drogas injetáveis), hepatite C sem tratamento (notificado em 
2007) e diagnostico de AIDS (notificado em 2007) em tratamento com zidovudina, atazanavir, 
lamivudina e ritonavir. EXAME FÍSICO Ao exame físico paciente encontrava-se em regular 
estado geral, febril, hipertenso, sensório rebaixado, mucosas hipocoradas e ictéricas, livedo 
reticular em membros inferiores, artrite de joelho esquerdo e necrose em mediopé e antepé 
bilateral (figura 1A e 1B). Figura 1 – A) Necrose em mediopé e antepé bilateral com 1 mês de 
evolução. B) Necrose em mediopé e antepé bilateral com 2 meses de evolução. C) Necrose inicial 
de quirodáctilos. EXAMES SUBSIDIÁRIOS Os exames laboratoriais demonstraram contagem 
de CD4 53, carga viral do HIV não detectável, carga viral do VHC 46.600.000, hemoglobina 
5,2, linfócitos 447, plaquetas 18.000, ALT 238, AST 344, creatinina 1,7, E.Q.U com hematúria e 
proteinúria, crioglobulinas negativas, fator reumatoide 512 (VR <20), C4 7,9 (VR >10), C3 57 
(VR >90) e proteína C reativa 66 (VR <6). Na investigação imaginológica foi demonstrado ao 
ecodoppler arterial de membros inferiores leve a moderadas placas ateromatosas difusamente 
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distribuídas sem estenoses hemodinamicamente significativas, ultrassonografia de abdômen total 
com fígado de contornos lobulados e ecogenicidade heterogênea compatível com hepatopatia 
crônica, esplenomegalia e ascite em moderada quantidade. EVOLUÇÃO Iniciado lactulose para 
tratamento de encefalopatia hepática, piperaciclina/ tazobactam e vancomicina para infecção 
secundária de necrose de pés e sulfametoxazol/ trimetoprima para profilaxia de toxoplasmose e 
pneumocistose. Devido diagnostico provável de MCS por VHC grave e piora progressiva mesmo 
em uso de prednisona 60mg ao dia foi optado por realizar pulsoterapia com metilprednisolona 
1000mg ao dia por 3 dias, pulsoterapia com ciclofosfamida 500mg dose única e amputação de 
ambos pés. A despeito do tratamento imunossupressor o paciente iniciou durante a internação 
com necrose em quirodáctilos direitos (figura 1C). Apresentou também pancitopenia grave no 
nadir da ciclofosfamida (hemoglobina 4,4, leucócitos 878, plaquetas 29.600) contraindicando novas 
pulsoterapias, evoluiu com candidíase esofágica comprovada por endoscopia digestiva alta em 
tratamento com fluconazol, necrose progressiva da retina externa sem melhora com aciclovir e 
piora importante do rebaixamento do sensório, mas com tomografia de crânio com contraste sem 
alterações agudas. Devido ao rápido agravamento em múltiplos órgãos a despeito do tratamento 
imunossupressor e antimicrobiano amplo, optou-se por instituir cuidados paliativos. 

Conclusão: O caso mostra um paciente com MCS grave com vários fatores agravadores, 
como a presença da AIDS, etilismo e cirrose hepática, fato que tornou a imunossupressão muito 
arriscada, além da não resposta a pulsoterapia de metilprednisolona associada a pulsoterapia de 
ciclofosfamida dose baixa e a indisponibilidade de rituximabe, tratamento de escolha para casos 
graves da doença. 

Referências: 1. FERVENZA, F. C. et al. Mixed cryoglobulinemia syndrome: Clinical manifestations and 
diagnosis - UpToDate. 2021

2. CARVALHO, Marco Antonio P. et al. Reumatologia : diagnóstico e tratamento. 5.ed. ed. Rio de Janeiro : 
Guanabara Koogan, 2019. 814 . p. 
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Introdução: Os percevejos são umas das principais pragas da cultura da soja, reduzindo o 
tamanho e a qualidade dos grãos, afetando diretamente a produtividade. Entre as principais 
espécies que atacam a cultura podemos destacar o percevejo-verde-pequeno (Piezodorus guildinii), 
o percevejo-marrom (Euschistus heros) e o percevejo-barriga-verde (Diceraeus spp). Um ponto a 
ser destacado é a utilização de insumos de originem natural, como e o da azadiractina, princípio 
tóxico da planta de nem (Azadiractina indica), no controle de percevejos. Esse composto tem ação 
inseticida, acaricida e nematicida biológico, interferindo no processo de muda nos insetos e tem 
ação fagoinibitória (GUEDES et al., 2008). Esse trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar 
a ação de azadiractina, composto comercial, isolada e em conjunto com inseticidas químicos no 
controle de percevejos na cultura da soja. 

Metodologia: O experimento foi realizado no campo experimental da Universidade de Passo 
Fundo, Passo Fundo, RS. Segundo Klein et al. (1995) o tipo de solo é Latossolo Vermelho Escuro 
Distrófico. Conduzido em delineamento de blocos casualizados, com três tratamentos, manejos 
com inseticidas, com quatro repetições. As parcelas de campo tiveram dimensões de 12 metros de 
comprimento e 5,85 metros de largura, 70 m² por parcela. A semeadura foi realizada utilizando 
espaçamento entre linhas de 0,45 m, com a cultivar BMX Ativa. O manejo das plantas foi baseado na 
realidade dos produtores da região no que diz respeito à nutrição de plantas, insumos, aplicação de 
herbicidas e fungicidas. No tratamento de sementes foi utilizado fludioxonil+metalaxil-M (Apron) 
mais inoculante. Os tratamentos foram: (1) testemunha (água); (2) azadiractina (três aplicações, 
1ª V8; 2ª 14 dias após a primeira aplicação (DAA), 3ª 28 DAA); (3) azadiractina + inseticida 
químicos (3 aplicações, 1ª V8, 2ª 14 DAA; 3ª 28 DAA). O monitoramento de pragas teve início 
em V6, realizado semanalmente, em dois pontos amostrais de cada parcela, utilizando pano de 
batida vertical com calha. Paralelamente foram realizadas avaliações da densidade populacional 
de tripes. A colheita foi realizada na primeira quinzena de abril de 2021, utilizando colhedora de 
parcelas de três pés de corte, as amostras colhidas foram das seis linhas no centro de cada parcela 
para estimativa de rendimento de grãos e peso de mil sementes. Os dados foram submetidos a teste 
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de normalidade e à análise de variância (ANOVA) e, quando observada diferença significativa, as 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey (5%). Com base no monitoramento foi possível 
verifique baixa pressão de percevejos, média de 0,2 percevejos/m². Foi observado uma alta 
pressão de tripes durante as amostragens no mês de janeiro, o elevado número desses insetos 
pode ser justificado pelas condições climáticas durante este período. Nos meses de fevereiro e 
março a densidade populacional reduziu naturalmente,77 e 97% respectivamente, em função das 
condições climáticas desfavoráveis ao seu desenvolvimento. De acordo com dados da literatura, 
o ataque de tripes apresenta riscos de danos para a cultura da soja apenas durante períodos de 
déficit hídrico (LINK et al., 1999). As variáveis peso de mil sementes e rendimento de grãos/ha não 
diferem significativamente entre os tratamentos. Entretanto, quando quantificamos a diferença de 
rendimento em valor monetário, é possível verificar diferenças expressivas entre a testemunha e 
os tratamentos com azadiractina e azadiractina + inseticida químico. 

Conclusão: Podemos concluir que tanto azadiractina isolada como em conjunto com inseticidas 
químicos não influenciam o peso de mil sementes e no rendimento de grãos, em anos de baixa 
ocorrência de pragas. 

Referências: GUEDES, R. N. C.; PICANÇO, M. C.; PEREIRA, E. J. G.; SILVA, E. M. da.; SILVA, G. A.; 
SOARES, F. F. Características dos principais grupos de inseticidas e acaricidas. In: ZANBOLIM, L.; 
PICANÇO, M. C.; SILVA, A. A. da; FERREIRA, L. R.; FERREIRA, F. A. Produtos fitossanitários. Viçosa, 
UFV/DFP, 2008, p. 489-501.

LINK, D.; LINK, F. M.; LINK, H. M. Incidência do ácaro-rajado, Tetranychus urticae (Acarina: 
Tetranichidae) em lavouras de soja, safra 1998/99. In: REUNIÃO DA PESQUISA DA SOJA DA REGIÃO 
SUL, 27., 1999, Chapecó. Anais...Chapecó: EPAGRI, 1999, p.89.

KLEIN, V. A. BOLLER, W. Avaliação de diferentes manejos de solo e métodos de semeadura em área sob 
sistema de plantio direto. Ciência Rural, nº 03. Santa Maria, 1995.
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Introdução: Entre os vertebrados, os anfíbios anuros são os animais mais ameaçados do planeta, 
atualmente cerca de 43% das espécies estão em declínio populacional. Pesquisas recentes evidenciam 
que a contaminação de ambientes naturais por agrotóxicos torna as espécies de anuros mais suscetíveis 
ao declínio populacional, além de agir em sinergia com outros estressores ambientais (BLAUSTEIN 
et al., 2011). Fungicidas, inseticidas ou herbicidas podem estar causando deformidades morfológicas 
e teratogênicas em anuros expostos e contribuindo com o estresse oxidativo e alterações em seu 
sistema endócrino. Em ambientes antropizados, os anuros apresentam uma elevada incidência de 
anormalidades morfológicas, principalmente em áreas agrícolas (ASCOLI-MORRETE et al., 2019; 
MIKÓ; UJSZEGI; HETTYEY, 2017). Por meio de revisão bibliográfica avaliamos os efeitos dos 
pesticidas em diferentes fases de desenvolvimento dos anuros.

Metodologia: Realizamos uma revisão bibliográfica nas bases de dados Science Direct e 
Wiley, abrangendo o período entre 2010 e 2020, na busca por artigos científicos relacionados ao 
declínio de anuros e suas interações com contaminantes químicos. Escolhemos as palavras-chave 
“Amphibians”, “Exposure”, “Extinction”. A partir dos resultados, selecionamos apenas artigos 
que avaliavam o efeito de pesticidas agrícolas sobre anfíbios anuros. A escolha dos anfíbios como 
grupo amostral foi baseada no seu potencial bioindicador de qualidade ambiental. Selecionamos 
50 artigos que contemplavam a temática desta revisão. O número de pesquisas que abordam os 
efeitos de pesticidas sobre espécies de anuros cresceram nos últimos anos, somente entre 2010 
e 2020 aproximadamente 63 princípios ativos de herbicidas, inseticidas, fungicidas e misturas 
foram estudados. Neste estudo consideramos apenas pesticidas regulamentados pelos órgãos 
competentes. A riqueza de anuros registradas nesta revisão foi de 26 espécies, distribuídas nas 
famílias Hylidae (n= 7), Bufonidae (n= 6), Ranidae (n= 4), Leptodactylidae (n= 2), Phyllomedusidae 
(n= 1) e Pipidae (n= 1). Os agrotóxicos que mais apresentaram efeitos sobre anuros foram o 
herbicida glifosato, seguido pelo inseticida clorpirifós e fungicida ciproconazol. Em menor escala, 
o herbicida atrazina, o fungicida pirimetanil, além dos inseticidas cipermetrina e malatiom, 
estiveram associados aos impactos em algumas espécies. Outras substâncias também foram 
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avaliadas com potencial ameaça para anfíbios anuros (tabela 1). Durante a fase larval dos anuros, 
estes podem estar mais suscetíveis aos impactos dos pesticidas (MIKÓ; UJSZEGI; HETTYEY, 2016). 
Este é um período crítico para a formação de anormalidades morfológicas, uma vez que muitos 
pesticidas mimetizam hormônios endógenos, cuja finalidade é desenvolver membros e órgãos. 
Pesquisadores registraram recentemente uma grande incidência de anomalias morfológicas em 
anuros encontrados em lavouras e áreas antropizadas (ASCOLI-MORRETE et al., 2019). A partir 
dos resultados, ressaltamos a importância do investimento em pesquisa, principalmente para 
avaliar os efeitos oriundos de agrotóxicos na biodiversidade.

Conclusão: Os pesticidas agrícolas têm efeitos adversos sobre anfíbios anuros, causando desde 
pequenas alterações comportamentais até mesmo interações com o sistema endócrino, levando 
a alterações no desenvolvimento larval, e em algumas vezes até a morte. A cada ano diversos 
princípios ativos de agrotóxicos são liberados no Brasil, entretanto, o efeito da maioria destes 
permanece pouco conhecido.

Referências: AGOSTINI, M. G. et al. Pesticides in the real world: The consequences of GMO-based 
intensive agriculture on native amphibians. Biological Conservation, v. 241, n. June 2019, p. 108355, 2020.

ASCOLI-MORRETE, T. et al. Morphological abnormalities in anurans from southern Brazil. Austral 
Ecology, v. 44, n. 6, p. 1025–1029, 2019.

BLAUSTEIN, A. R. et al. The complexity of amphibian population declines: Understanding the role of cofactors 
in driving amphibian losses. Annals of the New York Academy of Sciences, v. 1223, n. 1, p. 108–119, 2011.

MIKÓ, Z.; UJSZEGI, J.; HETTYEY, A. Age-dependent changes in sensitivity to a pesticide in tadpoles of the 
common toad (Bufo bufo). Aquatic Toxicology, v. 187, n. December 2016, p. 48–54, 2017.
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Introdução: A pancreatite ocorre a partir de uma inflamação no pâncreas, ocasionada pelo uso 
excessivo de glicocorticoides, podendo apresentar um curso agudo ou crônico. A pancreatite 
crônica causa perda progressiva da função, além de haver perda contínua do parênquima o qual 
é substituído por tecido fibroso. Pode se desenvolver silenciosamente até que haja a perda de 
80% a 90% do tecido funcional pancreático. Quando crônico, pode tornar insuficiente produção 
de insulina e assim desenvolver Diabetes Mellitus (DM). A DM é uma endocrinopatia crônica 
e sistêmica comum em cães, e pode ser fatal se não diagnosticada e tratada. A maioria dos cães, 
quando diagnosticados, tem idade entre quatro e quatorze anos, com maior prevalência entre 
sete e nove anos (Nelson & Couto,2010). O diagnóstico da DM baseia-se nos cinco sinais clínicos 
clássicos (poliúria, polidipsia, polifagia perda de peso e catarata), além de hiperglicemia em jejum 
(Nelson, 2001).

Metodologia: Foi atendido no hospital veterinário da UPF um canino Yorkshire Terrier, 
macho, não castrado, de 9 anos e 4,7kg. Encaminhado do ambulatório veterinário da prefeitura 
de Passo Fundo para realização de exames, o paciente tinha como suspeitado DM, em decorrência 
de apresentar 368mg/dL de glicemia. Como queixa principal, o tutor relatou vomito há 3 dias, 
apatia, polidipsia e poliúria. O tutor ainda relatou que o paciente vinha realizando tratamento 
com glicocorticoide 0,5 mg/kg SID, furosemida 2mg/kg BID e benazepril 0,3 mg/kg SID há 5 
dias, não apresentando melhora. O paciente tinha histórico de uso frequente de glicocorticoides, 
por problemas dermatológicos. Em atendimento ambulatorial, foi realizado a aferição glicêmica, 
acusando HI, isto é glicemia superior a 600mg/dL. Diante deste resultado, solicitou-se a internação 
do paciente, além de exames hematológicos (hemograma, bioquímico e dosagem sérica de 
frutosamina), urinálise e ultrassonografia abdominal. A partir da ultrassonografia abdominal, foi 
diagnosticada pancreatite crônica (pâncreas medindo 1,5 cm de diâmetro, hiperecogênico, com 
contorno irregular e congesto), sugerindo a causa do DM. O hemograma não apresentou alterações, 
enquanto que o perfil bioquímico acusou hipoalbuminemia, aumento da atividade da fosfatase 
alcalina, hipertrigliceridemia, azotemia e hiperfrutosaminemia. A urinálise apresentou ph acido e 



Página 370

cetonúria.” O paciente foi submetido a fluidoterapia com Ringer Lactato, em uma taxa de 50 ml/
kg/hr, analgesia com metadona 0,3 mg/kg QID e dipirona 25mg/kg TID, controle da náusea com 
maroptant 1 mg/kg SID, omeprazol 1mg/kg SID e ondansetrona 0,5 mg/kg, TID, antibioticoterapia 
com metronidazol 15 mg/kg, BID e ampicilina 20mg/kg, TID e medicação antiinflamatória com 
meloxican 0,1mg/kg, SID. Em relação ao quadro de diabetes mellitus, foi estabelecido a aplicação 
de 0,2 UI/kg de insulina regular de forma intramuscular e aferição glicêmica a cada uma hora até 
estabilização. Posteriormente, foi iniciado a aplicação de 0,25 UI/kg de insulina NPH subcutânea 
a cada doze horas, seguido de alimentação, sendo realizado a curva glicêmica do paciente com 
acompanhamento a cada duas horas. Após alguns dias recebendo tratamento intensivo, o paciente 
apresentou melhora significativa e manteve sua glicemia entre 98 e 150mg/dL, vindo á receber 
alta médica. Foi mantido o tratamento doméstico com aplicação de insulina NPH 0,25 UI/kg há 
cada 12 horas, logo após as refeições, orientando o tutor sobre o uso de alimentação terapêutica 
especifica para cães diabéticos.

Conclusão: O uso abusivo de glicocorticoides pode levar a doenças crônicas como a pancreatite, 
em decorrência dos efeitos deletérios que podem resultar em DM que, se não detectada de forma 
precoce, pode desencadear a cetoacidose diabética e outras complicações que podem levar até 
mesmo ao óbito se mal abordado.

Referências: Watson, P. J., &Bunch, S. E. (2015). Doenças hepatobiliares no cão. In R. W. Nelson & C. G. 
Couto (Eds.), Medicina Interna de Pequenos Animais (Vol. 1, pp. 556–557). 

NELSON, R. W. Medicina interna de pequenos animais. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, p. 
535 - 539. 

Watson, P. J. & Bunch, S. E. (2015). Doenças hepatobiliares no cão. In R. W. Nelson & C. G. Couto (Eds.), 
Medicina Interna de Pequenos Animais (Vol. 1, pp. 556-557). Rio de Janeiro: Elsevier. 
NELSON, R. W. Medicina interna de pequenos animais. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, p. 
535 - 539. 

COSTA, A. A., ALMEIDA NETO, J. S. Manual de diabetes. 2ª ed. São Paulo. Sarvier, 1994, p. 02 – 09. 
NELSON, R.W; COUTO, C.G. Medicina Interna de pequenos animais. 4a edição. Elsevier, 2010.
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Introdução: As cardiopatias congênitas constituem a causa principal de morbidade e 
mortalidade cardíaca nos animais jovens (DA SILVA, 2009). As alterações cardíacas congênitas 
em cães normalmente são decorrentes de distúrbios hereditários, podendo ser atribuídos aos 
efeitos de genes únicos os múltiplos (MCGAVIN e ZACHARY, 2009). Dentre as diferentes doenças 
congênitas a estenose aórtica está em terceiro lugar das mais encontradas em cães. Sua fisiopatologia 
se resume em uma redução do diâmetro 8 do vaso que leva o sangue do ventrículo esquerdo até a 
valva aórtica, devido a uma protuberância, anel fibroso ou fibromuscular (ABDUCH et al, 2003). 
Para diagnostico de estenose aórtica é necessário a realização de um ecocardiograma, os achados 
clínicos não são evidentes. Exames complementares como radiografias torácicas, ultrassonografia, 
eletrocardiograma, podem aparecer normais(ETTINGER e FELDMAN, 2004).

Metodologia: Foi atendido no hospital veterinário da UPF, um canino macho, não castrado, da 
raça pinscher, com 10 meses e peso corporal de 1,6kg. O paciente foi até o hospital para internação 
e avaliações pré-operatórias, para realização de um procedimento ortopédico, em sua avaliação 
clínica o paciente apresentou alterações em suas auscultas cardíacas como um sopro efetivo em 
foco valvar aórtica grau III/VI e criptorquidismo, em conversa com o tutor o mesmo relatou 
que o paciente era mal desenvolvido quando comparado aos filhotes da mesma ninhada, então 
relatou que o mesmo era resultado de um cruzamento consangüíneo, isso é pais com grau de 
parentesco, no caso pai e filha. Sabendo disto e de suas alterações, o veterinário responsável, levou 
em consideração suas anomalias apresentadas como o criptorquidismo e mal desenvolvimento e 
acreditou que as alterações presentes em suas auscultas poderiam ser decorrente á uma doença 
congênita cardíaca. O veterinário responsável levando em consideração todas ás informações, fez 
a solicitação de um ecocardiograma. No ecocardiograma o ventrículo esquerdo apresentava septo 
e parede livre normocinéticos e normoespessos, diâmetro, encurtamento e ejeção preservados e 
valvas aórticas com movimentação anormal e parcialmente fundidas, diâmetro aórtico reduzido 
no plano valvar, fluxo aórtico turbulento sistólico e velocidade máxima limítrofe para o padrão da 
espécie. Estes resultados levaram ao diagnostico de estenose aórtica sem percussão hemodinâmica, 
isto é, o sopro auscultado não causou remodelamento cardíaco, mesmo a aorta estando diminuída 
e com fluxo aórtico turbulento. Nesses casos o paciente sai sem tratamento, pois ainda não é 
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necessário, porém é suma importância a realização de exames de acompanhamento, pois nas fases 
iniciais o coração consegue trabalhar normalmente sem aumento da pré e pós carga, mas pode se 
agravar e tornar-se sintomático.

Conclusão: Cruzamentos consangüíneos podem causar cardiopatias congênitas. Estenose 
aórtica é uma delas, causa estreitamento da abertura da aorta, restringe parte do fluxo de sangue 
na via de saída do ventrículo esquerdo, dificultando o funcionamento . Alterações leves são de 
difícil diagnóstico, no surgimento de dúvidas anamnese, devesse solicitar exames que venham a 
ajudar no diagnostico precoce.

Referências: ABDUCH, M. C. D.; BARBUSCI, L. O. D; AIELLO, V. D;. Estenose aórtica em cães e gatos. 
Diagnóstico ecocardiográfico. Clínica Veterinária, n.46, p.60- 8, 2003.

ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 5. Ed. Vol 1.Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 1041 p

SILVA, D. L. Cardiopatias de maior ocorrência em cães/ Daniel Leite da Silva. – Obtenção do título de 
especialização latu sensu em clínica médica e cirurgica em pequenos animais. São Paulo: Universidade 
Castelo Branco, 2009.

McGAVIN, M. D.; ZACHARY, J. F. Bases da Patologia em veterinária. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
1476p
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Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo fungo 
dimórfico Paracoccidioides brasiliensis. É considerada a infecção fúngica mais importante da 
América Latina. Ocorre pulmões primeiramente pela inalação do fungo e pode disseminar-se para 
vários órgãos e sistemas originando lesões secundárias como na mucosa bucal.

Metodologia: Paciente de 54 anos de idade, do sexo masculino, procurou a Clínica Odontológica 
da Universidade de Passo Fundo (UPF), RS, Brasil, para realizar uma biópsia para suspeita de câncer 
ou paracoccidioidomicose. Durante a anamnese, o paciente não relatou uso de medicamentos, 
relatou, também, ser agricultor, ter parado de fumar há 24 anos (uso de uma carteira por dia) 
e ser alcoólatra há mais de 20 anos. Ao realizar o exame físico, foi constatado um linfonodo de 
aproximadamente 3cm, duro e móvel. No exame clínico intrabucal foi observada uma úlcera em 
mucosa jugal direita com mais ou menos um mês de evolução, com centro necrótico e região 
endurecida com bordos elevados com sequência em fundo de sulco, paciente relatou ardência e 
desconforto ao ingerir alimentos ácidos e salgados. Devido à semelhança do câncer bucal com o 
Paracoccidioidomicose a biópsia incisional foi indicada para o diagnóstico correto. Foi realizada 
uma anestesia infiltrativa e a área de escolha foi a região inferior a comissura labial que constava 
a úlcera, os bordos da lesão e uma parte do tecido integro, pois o centro necrótico é profundo e 
não é passível de um bom diagnóstico (em caso de carcinoma necessita-se da presença das ilhas 
epiteliais para classificar em determinado grau de severidade, e no centro não há presença disso). 
O diagnóstico foi dado como Paracoccidioidomicose, e o tratamento é orientado por um médico 
infectologista e feito com o uso de antifúngicos como o Fluconazol, cetoconazol ou voriconazol. O 
tratamento pode ser realizado em casa e pode durar de dias a anos.

Conclusão: A biópsia é importante e recomendada para casos como esse em que se há duvida 
entre dois ou mais diagnóstico, sendo possível dessa maneira realizar o tratamento correto.

Referências: PALMEIRO, Mariana et al. Paracoccidioidomicose–revisão da literatura. Scientia Medica, v. 
15, n. 4, p. 274-278, 2005.
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Introdução: As macrófitas aquáticas têm capacidade de colonizar os mais variados ambientes. 
Apresentam crescimento rápido com produção excessiva de biomassa, podendo se tornar invasoras 
de ambientes aquáticos (Carvalho et al., 2003). Estas espécies também desempenham um papel 
essencial para a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Porém, quando ocorrem alterações 
físicas, químicas e antrópicas, esses locais apresentam mudanças expressivas nas populações 
(Campos et al., 2011). As consequências desse desequilíbrio, abrangem dificuldades para o local, 
como a eutrofização gerada pela proliferação de macrófitas aquáticas e prejuízos na qualidade da 
água (Más e Barella, 2008). Esse estudo se trata de uma revisão bibliográfica e tem como objetivo 
abordar problemas causados por excesso de macrófitas aquáticas e possibilidades de controle.

Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, baseado em levantamento 
de artigos científicos publicados em periódicos e documentos técnicos. Para sintetizar, as referências 
são indicadas e sintetizadas na Tabela 1. As macrófitas aquáticas, que possuem capacidade de 
elevada multiplicação vegetativa e geram uma alta produção de biomassa devido a competição 
por luz e nutrientes. Isso afeta negativamente o crescimento de fitoplâncton e desregula o controle 
de zooplâncton (Tabela 1). Estas plantas são potencialmente problemáticas por retirar nutrientes 
da massa da água e por apresentar reprodução independente, além de possuírem a capacidade de 
abrigar animais vetores de doenças (Tabela 1). Entre as principais daninhas aquáticas encontram-
se as espécies de Salvinia (S. auriculata Aubl. e S. molesta D.S.Mitch.- Salviniaceae). Essas 
samambaias estão distribuídas nas regiões tropicais, sendo muito comuns em águas doces. Sob 
condições adequadas proliferam-se abundantemente e colonizam extensas superfícies em um curto 
espaço de tempo. Fatores benéficos do habitat para o desenvolvimento de macrófitas aquáticas 
nos ambientes lóticos estão geralmente relacionados ao acúmulo de matéria orgânica, esgoto e 
poluentes. A eutrofização é um desequilíbrio aquático, causada pela sobrecarga de nitrogênio e 
fósforo hídrico. Esses fatores reduzem a oxigenação da água o que provoca a morte de animais 
aquáticos, além da água sofrer alterações no sabor, odor, turbidez e cor. Dentre os meios que 
influenciam a eutrofização, além das concentrações de fósforo e nitrogênio, estão, por exemplo, 
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a velocidade, a vazão, a turbidez, a profundidade e a temperatura da água, ligadas à ocorrência 
de florações de algas microscópicas, como cianobactérias tóxicas (Tabela 1). Portanto, se torna 
indispensável o controle de macrófitas aquáticas com potencial invasor, em especial de salvínias. 
O controle populacional mecânico consiste em realizar a remoção manual ou com ancinho das 
plantas, evitando a disseminação no local. Esse método não é totalmente eficaz, pois podem 
permanecer rizomas ou outras partes da planta que são capazes de se regenerar e voltar ao rápido 
desenvolvimento. No entanto, o controle biológico pode minimizar o desenvolvimento ou mantê-
las controladas. No Brasil, o uso de mariposas [(Samea multiplicalis (Guenée, 1854)] tem auxiliado 
no controle biológico pois depositam seus ovos sobre as folhas da Pistia stratiotes L. (Araceae); as 
larvas se alimentam das folhas e reduzem o tamanho populacional dessas macrófitas (Tabela 1). O 
uso de tilápia [Tilapia rendalli (Boulenger, 1897)] também pode ser útil no controle de macrófitas, 
pois quando jovem se alimenta de algas e, na fase adulta, de plantas maiores (Tabela 1). Já o 
controle químico, anula o metabolismo das plantas ou evita seu crescimento, quando aplicados 
diretamente sobre a planta ou na água. No entanto, esse método pode causar toxicidade aos 
organismos aquáticos, em plantas não-alvo e aos humanos (Tabela 1).

Conclusão: A eutrofização favorece diretamente a disseminação de macrófitas em ambientes 
aquáticos. Faz-se necessário a manutenção dessas áreas onde é necessário o planejamento e 
manejo adequados dos vegetais para manter o equilíbrio do ecossistema. Portanto, sugere-se o 
monitoramento periódico desses ambientes e o uso de métodos mecânicos pode garantir o controle 
no desenvolvimento de macrófitas aquáticas.

Referências: Campos MP; Velini ED. 2011. Avaliação da comunidade de macrófitas aquáticas no 
reservatório de Aimorés, composição química das principais espécies e influência da incorporação nas 
características químicas de um solo degradado. UNESP.

Carvalho F; et al. 2003. Plantas aquáticas e nível de infestação das espécies presentes no reservatório de 
Barra Bonita, no rio Tietê. Planta Daninha 20: 15–19.

Martins D; et al. 1999. Controle químico de plantas daninhas aquáticas em condições controladas - caixa 
d'água. Planta Daninha 17: 289–296. 

Más BA; Barella W. 2008. Ocorrência de macrófitas na estação de tratamento do serviço autônomo de água 
e esgoto (SAAE), Sorocaba-SP. Revista Eletrônica de Biologia 1: 1–16.
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Introdução: O mundo em que vivemos é uma sociedade institucionalizada e composta por 
organizações (CHIAVENATO, 2014). Isso significa que praticamente tudo é inventado, projetado e 
produzido pelas organizações, pois dependemos delas para nascer, aprender, trabalhar e também, 
para morrer. Por isso, são nas organizações que passamos a maior parte de nossas vidas. Todavia, 
as organizações possuem um significado inconsciente, onde as forças psíquicas podem agir como 
dimensões ocultas. Como, por exemplo, estas forças inconscientes e a falta de atitudes podem fazer 
com que demonstramos resistência à mudança organizacional e, consequentemente, nos tornamos 
prisioneiros das próprias formas de pensar e agir; reconhecendo assim, um poder e significado 
irracional. O foco é realizar uma reflexão sobre as ligações entre organização, o inconsciente e o 
comportamento humano, perpassando em compreensões históricas até os dias atuais.

Metodologia: Esta análise foi realizada por meio de uma revisão sistemática dos materiais que 
abordam a presente temática, vinculado também a pesquisas realizadas na disciplina de Psicologia 
Organizacional I para um seminário. Através de uma compreensão histórica, entendemos que 
a ideia de uma prisão psíquica foi explorada pela primeira vez em A República, na famosa 
alegoria da caverna de Platão, em que Sócrates discute as relações entre aparência, realidade e 
conhecimento. Platão utilizou a linguagem mítica para mostrar o quanto os cidadãos estavam 
presos a certas crenças e superstições. A história narra a vida de alguns homens que nasceram 
e cresceram dentro de uma caverna e ficavam voltados para o fundo dela. Ali contemplavam 
um resto de luz que refletia sombras no fundo da parede. Esse era o mundo deles. Certo dia, um 
dos habitantes resolveu voltar-se para o lado de fora da caverna e logo ficou cego por algumas 
horas devido à claridade da luz. E, aos poucos, vislumbrou outro mundo com natureza, cores, 
ou seja, "imagens" diferentes do que estava acostumado a "ver". Voltou para a caverna para 
narrar o fato aos seus amigos, mas eles não acreditaram e ficaram revoltados com a "mentira" 
(PLATÃO, 2000). Este mito serve como ilustração de uma prisão psíquica, onde busca explorar 
e trazer comparações sobre algumas maneiras pelas quais as organizações e seus membros são 
aprisionados por construções da realidade, e também em como as organizações podem cair na 
armadilha dos processos inconscientes que lhes conferem um significado oculto. Esta perspectiva 
coloca os padrões habituais em observação e contribui muito para nossa compreensão de por que 
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as pessoas e as organizações geralmente acham tão difícil mudar. Nos dias atuais, por exemplo, 
muitas são as cavernas em que nos envolvemos e pensamos ser a realidade absoluta, bem como 
afirma Morgan (2006, p. 221): “É verdade que a cultura dá-nos nosso mundo, mas ela aprisiona-
nos nesse mundo!” Ao adentrar na teoria psicanalítica, Morgan (2006) afirma que grande parte 
da realidade racional da vida diária expressa preocupações e problemas que estão abaixo do 
nível da consciência, sugerindo que muito do que acontece num nível superficial deve explicar a 
estrutura oculta e dinâmica da psique humana. A base para este tipo de pensamento foi lançada 
por Sigmund Freud, onde argumentou que o inconsciente é criado quando os seres humanos 
reprimem seus desejos interiores e seus pensamentos secretos. Ele acreditava que, a fim de viver 
em harmonia com seus semelhantes, os seres humanos precisavam moderar e controlar seus 
impulsos (MORGAN, 2006). Nesse sentido, as organizações precisam buscar uma visão estratégica, 
com muita atenção, observação e compreensão para identificar forças inconscientes. Pois, para 
Chiavenato (2014), estamos em um mundo com forte transição e mudança; e, para se manterem 
atualizadas, as organizações precisam utilizar todos os seus meios, recursos e competências em 
uma atuação holística e integrada.

Conclusão: Através das ligações entre organização, inconsciente e comportamento humano, 
observamos que as concepções dos autores nos instigam a buscar e compreender a história para 
refletir o atual cenário social – um contexto de aceleradas mudanças, onde precisamos estar em 
constante reinvenção. Mas, infelizmente, ainda observamos algumas organizações e seus membros 
reproduzindo a lógica de prisão psíquica.

Referências: MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 381 p.

PLATÃO. A República. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3 ed. Belém: Universidade Federal do Pará, 2000. 477 
p.

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 3. 
ed. São Paulo: Manole, 2014. 492 p.
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Introdução: Um dos grandes desafios sociais, políticos e econômicos da sociedade brasileira 
é a precariedade do sistema prisional. Os efeitos perversos e nocivos do encarceramento – 
prioritariamente dirigido às classes pobres, aos negros e aos jovens (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 
2020) – é hoje razão de preocupação, pois se observa neste processo uma justiça seletiva e distante 
de qualquer forma de reintegração social ou responsabilização daqueles que sofrem os efeitos da 
pena. A Psicologia apresenta-se como uma ferramenta essencial na busca de um trabalho que tenha 
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. 
Este estudo tem como objetivo refletir acerca dos desafios na prática da Psicologia no contexto do 
sistema prisional sob uma perspectiva de análise dos documentos, normas e orientações técnicas 
da profissão.

Metodologia: Este estudo foi realizado por meio de uma revisão documental dos materiais 
produzidos pelos órgãos regulamentadores da profissão – Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
e os Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) para a atuação no sistema prisional, vinculado 
com a disciplina de Psicologia Institucional, do curso de Psicologia, no semestre 2021/01. Através 
de uma compreensão histórica, observa-se que a atuação da Psicologia nas prisões acontece há 
décadas, e vem sendo problematizada, desconstruída e reconstruída já a algum tempo. A inserção 
da Psicologia neste campo se deu por muito tempo exclusivamente através da elaboração de laudos 
e pareceres que avaliam a periculosidade criminal, principalmente no momento da concessão de 
benefícios ou da proximidade do fim da pena (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2016). 
Apesar de todas as lutas em sentido contrário desenvolvidas através do CFP e dos CRPs nos últimos 
anos, questionando os laudos de previsão de comportamentos e chegando mesmo a proibir sua 
realização, infelizmente ainda se observa esta prática como um parâmetro principal na atuação do 
psicólogo nesta área. Com isso, o CFP e os CRPs entendem que, muitas vezes, apenas parte restrita 
desse complexo trabalho esteja sendo demandada para os psicólogos dessa área. Outras vezes, 
essa demanda judiciária ultrapassa as possibilidades técnicas e éticas da profissão, extrapolando as 
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condições que dispõem as ciências e práticas psicológicas de responder a questões não condizentes 
a conceitos e matérias psicológicas. Um exemplo deste contexto é a imposição por parte do poder 
judiciário acerca da realização do exame criminológico (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 
2016). De modo a compreender os processos determinantes deste campo, é preciso mencionar 
que as práticas se encontram, hoje, perpassadas pelas graves dificuldades pelas quais este sistema 
passa, dificuldades derivadas de sua precarização e, consequente, a dificuldade no estabelecimento 
da ética e sigilo profissional. Isso se expressa nas péssimas condições de trabalho, decorrentes 
dos pequenos ou, muitas vezes, inexistentes quadros de profissionais nas unidades e também da 
prioridade aos procedimentos de segurança – práticas punitivas e disciplinares, em detrimento das 
práticas preventivas, de reinserção social, de saúde, pedagógicas, promoção de cidadania, saúde 
mental, responsabilização, por exemplo (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2016). Estima-
se que existam 500 psicólogos atuando em 1440 presídios brasileiros, com uma população prisional 
de aproximadamente 620 mil presos (DEPARTAMENTO PENITENCÁRIO NACIONAL, 2016). 
Esta condição precária de escassez de profissionais no sistema ainda é agravada pela necessidade de 
se repensar a prática psicológica, voltando-a para a perspectiva da reintegração social, superando o 
modelo de classificação e estigmatização do indivíduo (CENTRO DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS 
EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS, 2012).

Conclusão: A Psicologia enquanto ciência e profissão busca desenvolver outras possibilidades 
de intervenção no campo penal, que possam trazer contribuições mais efetivas no processo de 
retomada da vida em liberdade, principalmente na redução do sofrimento psíquico e mental 
advindo das péssimas condições de encarceramento; contribuindo, assim, para a eliminação de 
quaisquer formas de violência e opressão.

Referências: CONSELHO FEDERAL DE PSCIOLOGIA. O Trabalho da (o) Psicóloga (o) no Sistema 
Prisional: problematizações, ética e orientações. Brasília: Cfp, 2016. 163 p.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA; CONSELHOS REGIONAIS DE PSICOLOGIA; CENTRO 
DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS. Referências Técnicas para 
Atuação das (os) Psicólogas (os) no Sistema Prisional. Brasília, 2012. 108 p.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA. Atlas da Violência. 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Departamento Penitenciário Nacional. 2016. 
Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br.

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/
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Introdução: A mieloencefalite equina (MEP) é causada por um protozoário chamado Sarcocystis 
neurona transmitido pelo gambá do gênero Didelphis spp (hospedeiro definitivo) e tem o equino 
como hospedeiro terminaal. A doença acomete com mais frequência animais das raças Puro Sangue 
e Quarto de Milha entre as idades de quatro a doze anos (GRANSTROM & SAVILLE, 1998). O 
ciclo ocorre primeiramente no gambá, onde o protozoário se desenvolve de forma sexuada até 
se tornar um oocisto não-esporulado e ser eliminado no ambiente sofrendo esporulação. Ao ser 
ingerido pelo equino, os esporozoítos penetram no intestino e se desenvolvem de forma assexuada, 
originando merozoítos que terão a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, se 
instalar no sistema nervoso central (SNC) e desenvolver os sinais clínicos da MEP como ataxia, 
tropeços e quedas. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de um equino que desenvolveu 
MEP, tratamentos farmacológicos, terapias alternativas e evolução do caso. 

Metodologia: Foi atendido na clínica El Corralero Medicina Equina, Santo Ângelo – RS, um 
equino macho, da raça Brasileiro de Hipismo, com 18 anos apresentando sintomatologia de MEP. 
No exame clínico constatou-se desequilíbrio e fraqueza dos membros pélvicos. Para a realização 
de diagnóstico diferencial foram coletadas amostras de sangue e realizado esfregaço sanguíneo e 
foi descartada a possibilidade de Tripanossomose. Também foi realizada ultrassonografia cervical 
para descartar lesões na cabeça ou na coluna. Outra amostra foi centrifugada e encaminhada 
para análise de presença de S. neurona no laboratório de análises veterinárias Lince e através do 
teste SAG ELISA obteve-se o resultado positivo. O hemograma mostrou uma leve anemia com 
discreta anisocitose. O leucograma estava dentro dos valores de referência. Após a comprovação 
da suspeita iniciou-se o tratamento que consistiu de Sulfadiazina com Trimetoprima VO – 20mg/
Kg TRID/60 dias, Dimetilsulfóxido IV – 1mL/Kg SID/3 dias e Diclazuril VO – 2,5mg/Kg SID/60 
dias, associando ácido fólico, vitamina E e vitamina B12 durante todo o tratamento tendo em vista 
que antiprotozoários podem causar supressão medular e resultar em anemia, trombocitopenia ou 
neutropenia. Em consequência da diminuição da mobilidade dos membros pélvicos e fraqueza, 
desenvolveu-se atrofia e perda do tônus muscular. Para aliviar estes sintomas iniciou-se um 
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tratamento com eletroestimulação com uma sessão de estimulação elétrica transcutânea (TENS), 
uma de estimulação elétrica funcional (FES) e uma de eletroacupuntura. Também foram utilizadas 
bandagens funcionais como kinesio tape para analgesia local e melhor circulação sanguínea. Com 
a evolução do paciente que apresentou melhora significativa após um mês de tratamento, foi 
possível a passagem na pista de propriocepção que consiste em uma sequência de pisos diferentes 
com a função de promover estímulo sensorial modulando as informações à sensação de movimento 
e posição articular juntamente a exercícios com obstáculos e pads. 

Conclusão: O diagnóstico precoce da mieloencefalite equina por protozoário é de suma 
importância tendo em vista que a patologia afeta o sistema nervoso central. Também é importante 
que haja a prevenção através da limpeza dos cochos de comida e manejo das pastagens. Terapias 
envolvendo antiprotozoários, anti-inflamatórios não esteroides e fisioterapia têm sido eficiente no 
tratamento de MEP. 

Referências: REED, Stephen. Medicina Interna Equina. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
ZULPO, Dauton. MIELOENCEFALITE EQUINA POR PROTOZOARIO (MEP): REVISÃO DE 
LITERATURA. REVISTA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA - ISSN 1679-7353, PUCPR, 28 jan. 
2017.

MARTINS, Felipe. Revisão de literatura: Epidemiologia. In: MARTINS, Felipe. MIELOENCEFALITE 
PROTOZOÁRIA EQUINA. Orientador: Marcos Roberto Bonuti. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Técnico em Agropecuária) - Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de São Paulo, Barretos, 
2016.

SANTOS, Renato; ALESSI, Antonio. Patologia Veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
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Introdução: O crescente aumento dos transtornos de ansiedade e o desenvolvimento de distintas 
farmacoterapias indicam a necessidade de estudos mais específicos e individualizados, que 
considerem o sexo e o temperamento durante os estudos pré-clínicos e clínicos. Sexo e temperamento, 
são fatores que influenciam nas respostas farmacológicas, incluindo responsividade, metabolismo 
e/ou efeitos adversos aos medicamentos (FRANCONI et al., 2007). Entre os medicamentos 
comercializados, a escopolamina é uma droga eficaz em reduzir os sintomas de depressão e 
ansiedade (FUREY et al., 2010), em zebrafish adultos, há relatos divergentes decorrentes da 
exposição aguda à escopolamina, causando efeitos ansiolíticos (HAMILTON et al., 2017) e 
ansiogênicos (VOLGIN et al., 2019). A relação entre os traços do temperamento e sexo em zebrafish 
permanecem obscuros, dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar a relação entre sexos e os 
efeitos da escopolamina sobre traços do temperamento em comportamentos de ansiedade.

Metodologia: Foram utilizados 56 zebrafish adultos (machos: fêmeas), alojados em aquários de 
50L sob aeração constante e fotoperíodo 14 horas luz e 10 horas escuridão. O experimento 1 avaliou 
o temperamento por meio da análise dos fenótipos comportamentais de ansiedade com três testes 
consecutivos (LDT, claro-escuro; OFT, campo aberto; NTT, tanque novo), ao final dos testes os 
peixes eram alojados individualmente. O experimento 2 avaliou os efeitos da escopolamina sobre 
as características do temperamento; no dia 1 foram submetidos aos testes de ansiedade e no dia 
2, foram expostos individualmente por imersão em água com hidrobrometo de escopolamina tri 
hidratado (800 µM) por 30 minutos e submetidos aos testes. O sexo foi confirmado com a dissecação 
e visualização das gônadas. Para análise estatística foram utilizados os testes de Kolmogorov-
Smirnov (normalidade), U de Mann-Whitney (experimento 1), Friedman (efeito individual nos 
três dias) e de pares combinados de Wilcoxon (experimento 2); sendo p<0,05 em todas as análises. 
No experimento 1, (dias 2 e 3), fêmeas demonstraram comportamento ansiogênico robusto (menor 
tempo no lado claro no LDT; aumento da frequência e tempo de imobilidade no OFT; diminuição 
da distância percorrida, entradas e tempo no topo no NTT) e maior variabilidade da atividade 
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locomotora/temperamento ao longo dos dias (todos os parâmetros comportamentais no LDT; 
distância percorrida, frequência de imobilidade, frequência e tempo no centro do tanque no OFT; 
distância percorrida e frequência de congelamento no NTT). No experimento 2, após exposição à 
escopolamina, machos demonstraram efeito ansiogênico (menor número de cruzamentos e tempo 
no lado claro e aumento do tempo para entrada no lado claro vs. comportamento de linha de 
base no LDT; aumento do tempo de congelamento vs comportamento da linha de base no NTT) 
enquanto as fêmeas demonstraram efeito ansiolítico (aumento da distância percorrida e diminuição 
da frequência e tempo de imobilidade vs comportamento da linha de base no OFT; aumento da 
distância percorrida, entradas e tempo no topo do tanque vs. comportamento da linha de base 
no NTT). Demonstramos um efeito ansiogênico robusto em fêmeas vs. machos, corroborando 
com a literatura (GENARIO et al., 2020). As diferenças comportamentais encontradas entre os 
sexos podem estar associadas à fase de estro, reforçando a importância de avaliar a fase estral em 
fêmeas quando utilizadas como modelos animais. A diferença mais robusta no comportamento 
entre os sexos a partir do dia 2 levanta a hipótese da necessidade de expor o animal ao teste 
comportamental antes de avaliar o efeito desejado, reduzindo o fator novidade e possibilitando 
que o indivíduo seja seu próprio controle, sendo mais robusto que um grupo controle adicional. 
Em relação à escopolamina, o efeito ansiolítico em fêmeas e ansiogênico em machos corrobora com 
dados clínicos que mostram maiores efeitos antidepressivos e ansiolíticos em mulheres do que em 
homens (FUREY et al., 2010).

Conclusão: Demonstramos em zebrafish o efeito ansiogênico robusto em fêmeas vs. machos, 
assim como efeitos ansiolítico em fêmeas e ansiogênico em machos após exposição à escopolamina. 
Por fim, os testes em zebrafish podem ser úteis para avaliar os efeitos do sexo e da personalidade 
sobre as respostas comportamentais e farmacológicas, auxiliando no desenvolvimento de 
tratamentos farmacológicos específicos.

Referências: FRANCONI, F. et al. Gender differences in drug responses. Pharmacological Research, 55, n. 
2, p. 81-95, 2007. 

FUREY, M. L. et al. Scopolamine produces larger antidepressant and antianxiety effects in women than in 
men. Neuropsychopharmacology, 35, n. 12, p. 2479-2488, 2010.

GENARIO, R. et al. Sex differences in adult zebrafish anxiolytic-like responses to diazepam and melatonin. 
Neuroscience Letters, 714, p. 134548, 2020.

HAMILTON, T. J. et al. Establishing zebrafish as a model to study the anxiolytic effects of scopolamine. 
Scientific reports, 7, n. 1, p. 1-9, 2017. 

VOLGIN, A. D. et al. Acute behavioral effects of deliriant hallucinogens atropine and scopolamine in adult 
zebrafish. Behavioural brain research, 359, p. 274-280, 2019. 
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Introdução: O presente resumo objetiva entender quais são as principais influências que 
contribuíram para a estruturação da crítica e da composição arquitetônica neste início de século XXI. 
Como metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de vários autores e críticos de arquitetura 
e urbanismo. Em primeiro grau a crítica implica um julgamento estético, porém percebe-se que 
esta aprofunda-se ao âmago de tais percepções. Em essência, a crítica possibilita o entendimento 
da obra arquitetônica, onde, em sua melhor forma, concilia a análise do conteúdo e forma. É dever 
do crítico, em sua análise, apontar quais obras se criam a partir de interesses especulativos e da 
vontade coletiva, levando em conta que a arquitetura está sempre atrelada ao contexto social, 
resultante das divergências entre interesses públicos e privados – motivo pelo qual desenvolveu-
se o presente trabalho.

Metodologia: No final do século XX a crítica voltou-se para um viés estruturalista baseado na 
certeza da existência de estruturas básicas nos âmbitos da realidade e do pensamento, capazes 
de analisar as relações entre estruturas e confiar que toda a atividade humana se caracteriza pelo 
uso da linguagem. Amplamente, no estruturalismo, o objeto de conhecimento é encarado como 
uma estrutura e não mais como a máquina, da visão mecanicista. Um dos principais nomes do 
estruturalismo é Aldo Rossi: “Tenho afirmado sempre que os lugares são mais fortes que as pessoas, 
o cenário, mais do que o acontecimento. É exclusivamente essa possibilidade de permanência o que 
torna a paisagem e as coisas construídas superiores as pessoas” (ROSSI, 1979). O desconstrutivismo, 
movimento que sucedeu o estruturalismo, foi nomeado pela primeira vez em 1980. No conceito 
da palavra escrita, entende-se como desconstrutivismo a desmontagem ou demolição de uma 
estrutura construída, seja por razões estruturais ou como um ato subversivo. Na arquitetura, 
desconstrutivismo pode ser traduzido como uma incitação a explorar diferentes possibilidades 
e liberdades formais ilimitadas. O movimento desconstrutivista não segue um padrão estético 
consensual e também não foi um movimento de revolta contra os paradigmas da arquitetura 
moderna. A partir do século XXI novos nomes e percepções tornaram-se relevantes na arquitetura 
moldando muito do que hoje se afere na composição e crítica. O arquiteto suíço, Le Corbusier, que 
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difundiu o movimento modernista, defendia o purismo na arquitetura, através de processos de 
construção racionalistas e funcionais. Frank Lloyd Wright, arquiteto Norte Americano, teve seu 
trabalho caracterizado pelo movimento orgânico, onde trabalhava de acordo com os princípios da 
natureza, fazendo o uso de linhas horizontais e materiais contrastantes. Zaha Haddid, arquiteta 
iraquiana, aborda uma metodologia sistemática de observação e percepção dos espaços, do 
entorno, da natureza. Afirma que o caráter monumental, escultórico e grandioso que caracteriza 
sua produção arquitetônica não é algo imediatamente intencional, mas esculpido pelo contexto 
(2012), Santiago Calatrava, arquiteto Espanhol, expressa um sentimento de liberdade quase literal 
em suas obras, que apresentam intrincadas articulações, hastes e cabos, proporcionando fluidez 
e movimento ao conjunto arquitetônico (2021). O cenário atual revela que não só profissionais da 
área são capazes de gerar uma crítica, mas também todo e qualquer observador a partir de seus 
conceitos pessoas. A qualidade de uma composição arquitetônica será determinada apenas pela 
percepção estética e consequente avaliação por parte do observador. Outrora, rígidos critérios 
foram estabelecidos para a crítica na arquitetura; hoje, o ato de criticar formalmente um projeto é 
algo quase onipresente. Embora o formato dessa prática seja universal, ressalta-se a necessidade 
de a crítica atender aos diversos critérios formais da composição arquitetônica.

Conclusão: Conclui-se que dentre as influências que definem este início de século, o movimento 
moderno e a arquitetura orgânica, são os pilares de sustentação das composições arquitetônicas 
contemporâneas, com variações que caracterizaram os movimentos subsequentes, até a pluralidade 
estética de nosso tempo, onde o capital, a exclusividade e a inovação são a regra de todo o processo 
compositivo. 

Referências: FIGUEROLA, V. Zaha Hadid fala sobre suas raízes e o processo de criação de suas obras. 
Revista AU, Ed. 218, São Paulo, maio de 2012. Disponível em: <http://au.pini.com.br/arquitetura-
urbanismo/218/ela-materializa-o-116fantastico-do-estigma-da-arquitetura-do-258007-1.aspx>. Acesso em: 
01 ago., 2021.

ROSSI, A. Autobiografia Científica. São Paulo: Arquitetura e Urbanismo, 2015.

SZILAGYI, C. L. Apostila para Desenvolvimento Discente Disciplinas de Composição e Crítica da 
Arquitetura. 2021.

VIVA DECORA PRO. Santiago Calatrava e a incrível arquitetura do espetáculo. Viva Decora Pro, mar. 
2021. Disponível em: <https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/santiago-calatrava/>. Acesso em: 
01 ago., 2021.
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Introdução: Este relato de experiência se propõe a apresentar o processo formativo que compôs 
a trajetória de pesquisa da autora enquanto bolsista de Iniciação Científica (CNPq / Pibic) no 
grupo de pesquisa Formação Humana e Exercício de si do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGEdu) da Universidade de Passo Fundo. Para tanto, resgata-se alguns aspectos 
teóricos-conceituais do estudo sobre as possíveis aproximações entre psicanálise, cuidado de si e 
a formação humana, fundamentando na obra A hermenêutica do Sujeito (1981-1982), de Michel 
Foucault e no entrecruzamento de concepções da teoria psicanalítica freudiana e do campo da 
formação humana. Posteriormente, busca-se retratar a experiência formativa e subjetiva que adveio 
da produção científica, sobretudo quando aliada aos caminhos de investigação e diálogo crítico 
fundamentados pelo Grupo de Pesquisa e orientador. Assim, compreende-se que o exercício de 
pesquisa empreendido esteve perpassado pela experiência do cuidado de si formativo.

Metodologia: A articulação teórica-conceitual empreendida ao longo do período de atividades 
no grupo Formação Humana e Exercício de Si buscou investigar a aproximação entre três 
concepções do campo filosófico, psicanalítico e educacional, a saber: o cuidado de si, a parrehesía 
(franco falar) e a relação mestre/discípulo. O cuidado de si advém do preceito délfico “conhece-te 
a ti mesmo” que, seguindo a interpretação que Foucault faz da tradição gerco-romana, revela-se 
como “o momento do primeiro despertar” do sujeito consigo mesmo; o olhar e o conhecimento de 
si mostram-se como um exercício fundamental para o acesso à verdade de si, logo, saber ocupar-se 
consigo também é tornar-se capaz de cuidar dos outros (FOUCAULT, 2010). Nesta perspectiva, a 
questão do acesso a verdade do sujeito compreende a formação subjetiva do mesmo (DALBOSCO 
et al., 2019), a qual vem de encontro a noção de parrhesía (franco falar), uma atitude moral 
comprometida ao “tudo-dizer”, a intencionalidade, ao desejo e a maneira pela qual a verdade 
de si é expressa (FOUCAULT, p. 334, 2010); esse vínculo entre sujeito e a verdade é perpassado 
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por uma necessidade de transformação do próprio sujeito, isto é, o acesso a verdade “jamais 
é dada de pleno direito ao sujeito”, pois esse necessita deslocar-se, modificar-se e inquietar-se 
consigo para conquistá-la (FOUCAULT, p. 16, 2010). Ambas práticas de cuidado de si acontecem, 
necessariamente, através da presença paradigmática do Outro, sobretudo, tratando-se da relação 
formativa entre mestre e discípulo, pois o mestre é quem “cuida do cuidado que aquele que ele 
guia pode ter de si mesmo” (FOUCAULT, p.55, 2010), também sendo mediador e formador do 
sujeito. Diante da complexidade conceitual que tais concepções evocam, a presença do mestre 
(orientador) mostrou-se essencial no empreendimento desse estudo, uma relação potencializada 
pelas vinculações de trabalho e pensamento crítico existentes no grupo de pesquisa. Para Foucault 
(2010), a posição do mestre no cuidado de si é guiada por uma verdade de si, onde ele é responsável, 
através do cuidado que tem com seu discípulo, por ofertar possibilidades formativas para que 
este cuide de si próprio. Essa relação pedagógica compôs a experiência formativa e subjetiva 
durante a trajetória de pesquisa, onde o aprofundamento teórico, as discussões epistemológicas, 
divulgações científicas e o envolvimento pessoal no processo de pesquisa estiveram vivamente 
presentes. Compreende-se esse rico período como um constante exercício de inquietação e cuidado 
de si articulado a formação pedagógica e transformação do sujeito, as quais estiveram pautadas, 
sobretudo na experiência de pesquisa conjunta e na relação mestre e discípulo. 

Conclusão: A experiência formativa humana diz respeito a um processo constitutivo e 
transformativo, que só é possível através da implicação e presença do outro, tal como é o cuidado 
de si (DALBOSCO e DORO, 2019). Assim, o processo investigativo instaurou na pesquisadora um 
movimento subjetivo e formativo ligado ao exercício do cuidado e mudança de si, guiado pela 
relação entre mestre e discípulo.

Referências: DALBOSCO, C. ROSSETTO, M. MARANGON, M. A figura do mestre em Goethe e Foucault. 
Revista de Educação PUC-Campinas, vol. 24, núm. 1, pp. 157-173, 2019.

FOUCAULT, M. A Hermenêutica do Sujeito. Curso dado no College de France (1981-1982). São Paulo: 
Editora WMF Martins Fontes, 2010. 

DALBOSCO, C.A; DORO, J, M. Ontologia da formação pós-humanista em Heidegger e Foucault. Educação 
Temática Digital; Campinas-SP.v.2. n.1.p.63-83. jan/mar.2019. Disponível em: <https://periodicos.sbu.
unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8650840/18997>. Acesso em: 10 jun 2021. 
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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa progressiva e 
complexa. Caracterizada pela perda hemisférica assimétrica de neurônios dopaminérgicos 
nigroestriatais, levando aos sinais motores como tremor de repouso, bradicinesia e rigidez (SIMON 
Tanner, et al. 2020). A fisioterapia visa melhorar vários déficits relacionados à DP, incluindo 
problemas relacionados à capacidade física, marcha, postura, transferências, equilíbrio e quedas. 
Na prática fisioterapêutica, a realidade virtual (RV) tem se mostrado útil no tratamento da DP e 
outros distúrbios neurológicos, com o uso de exargames. Os exargames são exercícios em forma 
de jogos e diferenciam-se pelos níveis de imersão e interação do usuário com o jogo. Portanto, 
esta pesquisa teve como objetivo verificar os efeitos da RV na marcha e equilíbrio em indivíduos 
diagnosticados com Doença de Parkinson. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura que foi conduzida nas bases de dados 
Pubmed, PEDro, Science Direct e BVS. As palavras-chave utilizadas foram: “Parkinson Disease”, 
“Gait”, “Postural Balance”, “Virtual Reality”, associando o operador booleano “AND”. As buscas 
foram realizadas em junho de 2021. Foram analisados 1.008 estudos primários, a partir das 
variáveis de análise 5 estudos se encaixaram para a realização da revisão de literatura. O estudo de 
Pazzaglia et al. (2020) trata-se de um estudo prospectivo, simples- cego, controlado e randomizado 
com o objetivo de comparar dois programas diferentes de reabilitação em pacientes com DP, onde 
foram selecionados 51 indivíduos. O protocolo foi realizado durante 6 semanas consecutivas, o 
grupo da reabilitação com RV praticou os jogos que propiciavam aos participantes movimentos 
com o objetivo de fortalecimento, coordenação, equilíbrio, propriocepção, estímulos sonoros e 
visuais. Ao final do estudo, resultados evidenciaram que os participantes que se submeteram à 
reabilitação por RV tiveram melhores resultados no equilíbrio, caminhada função do braço e o 
aspecto mental da qualidade de vida em comparação com o grupo convencional. Logo o estudo 
de Ferraz et al. (2018) realizaram um ensaio piloto randomizado controlado e cego com objetivo 
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de comparar os efeitos do treinamento funcional, do exercício na bicicleta, e do exergaming na 
capacidade de locomoção de idosos com DP, foram selecionados 62 idosos distribuídos em três 
grupos. Após as oito semanas de reabilitação observou-se melhora na QV, percepção e marcha 
em todos os grupos, mas apenas o grupo da RV relatou e demostrou uma melhora significativa na 
velocidade da marcha. Em contrapartida Brachman et al. (2021) desenvolveram um ensaio clínico 
randomizado, intervencionista, longitudinal, prospectivo e não controlado foram selecionados 24 
pacientes com DP e divididos em dois grupos. O grupo da reabilitação com uso da RV fez um 
treinamento de equilíbrio com exargames. Ao final do estudo foi observado que somente o grupo 
que usou a RV teve melhora significativa no equilíbrio estático e dinâmico. Já o estudo de Feng, 
et al. (2019) realizaram um estudo cego, randomizado e controlado no qual 28 pacientes com DP 
foram divididos de maneira aleatória em dois grupos. No grupo que recebeu intervenção com 
a RV os escores dos questionários e testes: BBS, TUGT e FGA feitos após o tratamento foram 
melhores do que no grupo controle que passou pela reabilitação convencional. O estudo de Nuic et 
al. (2018) foi o único que propôs um follow-up após três meses do tratamento, é um estudo piloto, 
propondo a utilização de um novo videogame. A avaliação da marcha e equilíbrio foi realizada 
antes da intervenção, após a nona sessão, ao final do tratamento e após 3 meses. Os 10 pacientes 
apresentaram melhora significativa nessas avaliações feitas durante o tratamento, no entanto, na 
avaliação feita após três meses os pacientes não relataram esses efeitos positivos. 

Conclusão: Conclui-se que a reabilitação com o uso da RV trabalha nos pacientes, os sistemas 
de visão e audição, incluindo o tato, propriocepção e informações vestibulares. As habilidades 
motoras são estimuladas, trazendo efeitos benéficos na marcha e equilíbrio de indivíduos com DP. 
O número de sessões e tempo de tratamento depende da fase da doença, tipo de jogo utilizado e 
continuidade da terapia.

Referências: FENG,H. et al. Virtual reality rehabilitation versus conventional physical therapy balance and 
gait in parkinson’s disease patients: controlled trial,2019. 

BRACHMAN, et al. Biomechanical measures of balance after balance-based exergaming training dedicated 
for patients with Parkinson’s disease.2021.

FERRAZ, D. et al. The effects of functional training, bicycle exercise, and exergaming on walking capacity 
of elderly patients with Parkinson disease: a pilot randomized .2018.

Pazzaglia,C.et al.(2020).Comparison of virtual reality rehabilitation and conventional rehabilitation in 
Parkinson’s disease: a randomised controlled trial. 

SIMON,K.et al. Parkinson Disease Epidemiology, Pathology, PathophysiologyClinics in Geriatric 
Medicine. 2020
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Introdução: No Manifesto de Córdoba, em 1918, os estudantes foram os protagonistas 
das mudanças da universidade latino-americana, pois confrontaram o modelo arcaico da 
universidade, defendendo um conhecimento pautado pelo protagonismo estudantil e pela troca 
de saberes. As solicitações do Manifesto foram os pilares da luta em defesa da educação até os 
dias atuais. De mesmo modo, o processo de construção de política do estudante visa fortalecer o 
protagonismo estudantil na Universidade de Passo Fundo, o que torna os estudantes autores da 
sua formação. Baseado nessas condições, este trabalho tem como objetivo expressar a importância 
do protagonismo estudantil frente à construção da política do estudante da Universidade de Passo 
Fundo, descrevendo etapas que os estudantes percorreram para o pertencimento a essa política.

Metodologia: O presente trabalho foi realizado pelas acadêmicas do Curso de Nutrição, 
Fonoaudiologia e Enfermagem, no primeiro semestre de 2021, por meio do projeto Aluno Apoiador 
da Universidade de Passo Fundo, tendo como objetivo salientar a importância do protagonismo 
estudantil na Política do Estudante. A Política é um documento que assegura o protagonismo 
estudantil, garantindo a qualidade do ensino pesquisa extensão e a permanência na graduação e 
pós-graduação. Sendo desenvolvida no contexto atual de pandemia, a tecnologia tornou-se aliada 
dos estudantes e outras formas de trabalhos precisaram ser desenvolvidas. Desse modo, o Setor 
de Atenção ao Estudante promoveu diversos encontros virtuais visando a construção da política 
do estudante da Universidade de Passo Fundo. O primeiro passo, realizado pelos estudantes 
relacionados ao SAES, foi a construção da minuta da política, cujo protagonismo estudantil já 
pôde ser evidenciado. Após, os demais estudantes de graduação e pós graduação também foram 
convidados a participar do processo, somando cerca de 500 acadêmicos que puderam contribuir 
com suas ideias e aspirações para a UPF. Sendo caracterizada como Universidade comunitária 
a UPF é resultado da mobilização de sua comunidade, demonstrando principalmente por meio 
da extensão seu compromisso institucional com a comunidade. No Brasil, a partir do início da 
década de 1960 a tríade ensino, pesquisa e extensão passou a existir, permitindo integrar os saberes 
entre os estudantes, de forma que pudessem protagonizar a formação. Sendo uma importante 
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estratégia para valorizar a formação e autonomia do estudante é indubitável que a necessidade do 
protagonismo estudantil se torna um desafio nas políticas públicas brasileiras. Como protagonista 
de sua carreira profissional, o estudante adquire mais liberdade para conduzir e realizar seu projeto 
de vida. Assim, por meio da abertura de espaço para debates e reflexão sobre a política, mudanças 
significativas na Universidade serão capazes de favorecer o desenvolvimento dos alunos, da 
comunidade e da UPF. 

Conclusão: A vivência do protagonismo universitário na construção da minuta política 
levou a uma ruptura com a tradicional gestão de demandas acadêmicas, possibilitou decisões 
mais democráticas para melhorar a qualidade do ensino e a formação ampliada dos estudantes. 
Ademais, nota-se a importância de incentivar os estudantes a ocuparem seu local de fala para que 
ações como estas tenham continuidade.

Referências: ?BLUMBERG, P. Reforma universitária: 95 anos do manifesto de córdoba. Disponível 
em:https://www.une.org.br/2012/12/reforma-universitaria-95-anos-do-manifesto-de-cordoba/ Acesso 
em: 24 de julho de 2021

FIOREZE, C.; MORETTO, C. M.; HENRICH, G. O compromisso regional das universidades comunitárias 
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Introdução: Chatbot é uma abreviação das palavras chat, que significa “bate-papo” e robot ou 
bot, que significa robô. Sua principal função é oferecer uma conversa com o consumidor através 
de um programa que transforma a linguagem natural em linguagem de programação e traduz o 
resultado final em algoritmos. Nos últimos anos, com a evolução da internet, está sendo possível 
aprimorar rapidamente sua capacidade linguística, de modo que temos visto com cada vez 
mais frequência a oferta de chatbots em sites, aplicativos ou via whatsapp®. Por entender que 
se trata de um fenômeno linguístico muito relevante para se pensar a linguagem humana, este 
trabalho se propõe a analisar as interações entre usuário de serviços e os chatbot para identificar 
as características linguísticas envolvidas durante a interação com base nos pressupostos teóricos 
do Círculo de Bakhtin. 

Metodologia: Partiremos de um diálogo entre uma pesquisa teórica e uma pesquisa empírica, 
iniciando pelos quadros teóricos de referência para nos voltar a codificação do objeto observado 
na realidade social, neste caso o corpus do trabalho. O problema de pesquisa que propomos parte 
da seguinte pergunta: Quais características da linguagem falada estão presentes na capacidade 
linguística da inteligência artificial em chatbots? O fenômeno que surge destas interações é, 
sobretudo, social, pois que insere-se dentro de uma sociedade em interregno e dentro um contexto 
tecnológico que tem impactado a vida das pessoas. Desse modo, para dar conta desses horizontes 
presentes, faz-se necessário abordar uma teoria que de conta do fenômeno linguístico numa 
perspectiva social e sociológica, tal qual os pressupostos de Bakhtin e seu círculo. De acordo com 
o círculo, é na palavra que se situam as mudanças sociais, logo, é pela linguagem que se fixam as 
transições da sociedade. Essa teoria nos ajudará a identificar quais os aspectos dessa dimensão social 
da linguagem humana que a IA produz (ou ainda não produz) a fim de aprofundar o conhecimento 
acerca das condições que facilitam ou dificultam as interações entre homem e máquina. Partindo 
de uma reflexão conceitual, o filósofo russo Mikhail Bakhtin fez uma leitura conflituosa da vida, 
do mundo, e também da linguagem. Em sua obra traduzida para o português como Para uma 
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filosofia do ato responsável (2010), Bakhtin nos dirá que não há dois seres iguais, logo não há 
como outro ocupar o lugar que eu ocupo. Como ser único, cabe ao sujeito ser participante da 
vida e agir responsavelmente. Para ele, viver é agir e, se viver é agir, logo, a linguagem é uma 
atividade. Nessa perspectiva antiracionalista, o filósofo russo concebe a linguagem como dialógica, 
constituída “por uma abordagem social que lhe é própria, um ‘compartilhar com o outro’ que 
exclui qualquer possibilidade de abordagem individualista, pois se instaura na língua como um 
processo interacional, realizado na enunciação” (DI FANTI, 2003, p.98). A linguagem, em vista 
disso, se manifesta na relação do locutor com o enunciado do outro. Este outro se apresenta em 
“diferentes graus de presença no enunciado” (DI FANTI, 2003, p.98), projetando-se a partir de 
discursos em construção, habitados por vozes discursivas nem sempre visíveis, como as posições 
sociais ou políticas, as crenças, os valores, que de algum modo ressoam no enunciado. Não existe 
linguagem sem o princípio dialógico, ou seja, a linguagem é essencialmente social, compartilhada 
e ideológica, constituída como uma resposta “a algo em uma dada interação e manifesta as relações 
do locutor com os enunciados do outro” (DI FANTI, 2003, p.98). 

Conclusão: A pesquisa que ora apresentamos encontra-se em andamento, por esse motivo 
não há conclusões definitivas. Contudo, observamos que ao nos deparamos com uma situação 
comunicativa estabelecida fora da relação dialógica, em que um dos sujeitos é desprovido de 
consciência individual, a atitude responsiva ativa esperada pelo locutor tende a não se realizar de 
maneira efetiva. 

Referências: BAKHTIN, M. Para uma filosofia do ato responsável (1920-1924/1986). Trad. Valdemir 
Miotello e Carlos Alberto Faraco. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.

DI FANTI, Maria da Glória Corrêa. A linguagem em Bakhtin: pontos e pespontos. Veredas, Juiz de 
Fora, v. 7, n. 12, p. 95-111, jan/dez. 2003. Anual. Disponível em: https://www.ufjf.br/revistaveredas/
files/2009/12/artigo32.pdf. Acesso em: 28 mar. 2021.
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Introdução: O país Sudão do sul, teve sua independência em fevereiro de 2011, ao se separar 
do país Sudão, ocorrendo de forma democrática através do voto. Esta separação dos países, gerou 
uma fronteira mal dividida, e após 2 anos de independência, um grave conflito entre os países se 
instaurou. Sendo um dos motivos, a disputa por terras ricas em petróleo, que fica na faixa territorial 
do Sudão do Sul. Nessa perspectiva, se construiu neste novo país uma população que vivencia 
conflitos armados com constantes bombardeios, tendo ainda, problemas com saúde, educação, 
saneamento, alimentação. Nesse sentido, o fenômeno de migração forçada tomou forças, fazendo 
com que grande parte da população Sul-sudaneses virassem refugiados pelo mundo. Dessa forma, 
é necessário fazer uma análise sobre os problemas e conflitos, que levaram a população do Sudão 
do Sul a deixarem seu país e buscar sobrevivência em outros locais.

Metodologia: Em relação ao contexto territorial o Sudão do sul é um país com grande quantidade 
de vegetação e pântanos, sendo um local rico em petróleo, já a parte norte do Sudão tem grande 
área desértica, e uma faixa que se encontra o rio Nilo, mas tem a infraestrutura de refinarias e 
exportação do petróleo. A grande razão para o conflito, se deve a disputa pelos recursos naturais, 
principalmente pela região de Abyei, pois tem grandes reservas de petróleo. Além desse conflito, 
uma guerra civil se instaurou no Sudão do sul, entre a governança do país e as forças de oposição 
ao governo. Com os conflitos eminentes no país, a população Sul-sudaneses foram obrigados a sair 
do país em busca de sobrevivência, visto que, Sudão do Sul carecia de insumos para alimentação, 
educação, saúde, saneamento e infraestrutura. O ponto alarmante em que o país chegou, foi 
que durante o conflito, a ajuda humanitária que chegava, não era repassada corretamente a 
população carente, e o lamentável desfecho para as crianças que ainda se encontravam no país, 
eram trabalhar fortemente armadas na guerra, passando por violências, abusos e fome. Esta grave 
crise humanitária, fez com que esses refugiados sofressem com a desnutrição e isolamento, e pela 
condição de pobreza que se encontravam as rotas de fugas levam, geralmente, para os mesmos 
lugares. Devido a condição financeira ser extremamente pobre, esses indivíduos não conseguiam 



Página 398

se deslocar para países mais desenvolvidos e ficavam limitados aos países de seu entorno como 
Uganda, Etiópia, Sudão, República Democrática do Congo, Quênia. Entretanto, as dificuldades 
não diminuíam, pois quando estes refugiados chegavam a esses países, havia e ainda há uma 
carência de recurso nas comunidades que acolhem esses indivíduos. Nesse sentido, o ACNUR 
que é um órgão específico da ONU que trabalha com a proteção dos refugiados no mundo, assim 
sendo, atua com os refugiados do Sudão do Sul, a conseguir se fortalecer e encontrar novos lugares 
para chamar de lar. Nesse sentido, a vários anos o Acnur está pedindo e destinando milhares 
de dólares para ajudar esses refugiados que ainda se deslocando do país e aos que já saíram, 
fornecendo alimentos, água potável, condições de higiene, assistência médica, e outros serviços. 
Sabe-se que em fevereiro de 2020 terminou o conflito no país, com a união nacional e a divisão do 
poder, porém ainda pareia pelo ar uma instabilidade. Sudão do Sul tenta se reerguer, mas com 
a batalha que durou anos acabou dividindo a sociedade, que ainda estava no país, em questões 
políticas, étnicas e militares, fazendo com que seja lento o ritmo de revitalização no país. A ONU 
supervisiona os líderes Sul-sudaneses, para que não haja um retorno de guerra no país. Pois, o país 
tem grande quantidade de arsenal e não se sabe como o governo pensa em usá-lo. Ainda, as nações 
unidas visão ajudar a implementar um acordo de paz, e a reconstrução de setores básicos como 
educação, saúde, alimentação e saneamento no país.

Conclusão: Portanto, atualmente o conflito entre os países cessou, mas o povo teme pela volta 
desse confronto, e a situação em que o Sudão do Sul se encontra, é de restauração e investimentos em 
setores básicos, porém fundamentais para a população que permaneceram no país. Cabe salientar, 
que os países vizinhos que abrigam os refugiados, buscam implementar ações de inclusão desses 
indivíduos na sociedade.

Referências: BOLETIM Limiares: migração vista pelo sul. Ufrgs, 2018. Disponível em: <https://www.
ufrgs.br/nepemigra/wp-content/uploads/2019/11/merged.pdf>. Acesso em: 20 de jul. de 2021. 

ONU adverte que Sudão do sul pode voltar a ter 'conflito em larga escala'. Estado de Minas, 2021. 
Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/04/26/interna_
internacional,1260694/onu-adverte-que-sudao-do-sul-pode-voltar-a-ter-conflito-em-larga-escala.shtml>. 
Acessado em: 20 de jul. de 2021. 

SUDÃO do Sul. UNHCR ACNUR Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/
sudao-do-sul/>. Acessado em: 20 de jul. 2021.
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Introdução: A temperatura da pele pode ser considerada como um parâmetro clínico para 
predizer o risco de desenvolvimento de Lesões por Pressão (LP). Portanto, avaliar as variações 
na temperatura da pele, particularmente em áreas de proeminências ósseas, torna-se importante 
e fornece informações relevantes para os profissionais de saúde em suas práticas de prevenção 
de LP (SOARES et al, 2019). Este estudo tem como objetivo identificar a temperatura da pele 
em diferentes áreas corporais de indivíduos hospitalizados em unidade cirúrgica, sem risco de 
desenvolver LP.

Metodologia: Este estudo é transversal descritivo e correlacional, foi realizado de maio a outubro 
de 2017, em uma unidade cirúrgica de um hospital universitário do sul do Brasil. Foram incluídos 
pacientes com escore de classificação de risco de 19 a 23 a partir da Escala de Braden, ou seja, 
pacientes que não possuíam risco segundo a escala. A temperatura foi medida nas proeminências 
ósseas: escápula, cotovelo, trocânter e calcanhar, em ambos os lados do corpo, bem como nas 
regiões occipital e sacral. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer número 
2.014.558 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 66615417.9.0000.5346. Um total de 
230 pacientes participaram do estudo. A temperatura e umidade do ambiente, apresentaram uma 
média de 23,9 ° C e 63,4%, respectivamente. A região sacral apresentou a maior temperatura média 
(34,2 ± 0,1 ° C), enquanto o calcanhar direito apresentou a temperatura mais baixa (18,2 ± 0,2ºC). 
Foram observadas diferenças significativas (p <0,0001) entre todas as regiões do corpo, exceto 
entre os lados direito e esquerdo dos cotovelos, trocânteres e calcanhares. A temperatura da região 
escapular esquerda, sacral e trocanteres dos pacientes do sexo feminino foi significativamente 
menor do que no sexo masculino (p <0,05). Pacientes mais jovens (18 a 59 anos) apresentaram 
temperaturas mais altas da pele na região sacral do que pacientes mais velhos (60 a 88 anos). 
Houve simetria nas temperaturas em ambos os lados do corpo e um baixo grau de correlação entre 
idade, temperatura ambiente, umidade ambiente e temperatura da pele em algumas regiões do 
corpo.
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Conclusão: O estudo estabeleceu valores médios para a temperatura da pele em regiões 
específicas do corpo em pacientes sem risco de desenvolver LP, internados em uma unidade 
cirúrgica. Ainda, os resultados demonstraram que a temperatura da pele pode ser utilizada na 
prática como parâmetro clínico para apoiar a prevenção de LPs. 

Referências: Soares R.S., Lima S.B., Eberhardt T.D., Rodrigues L.R., Martins R.S., Silveira L.B., Alves P.J. 
(2019, december 2). Skin temperature as a clinical parameter for nursing care: a descriptive correlational 
study. Journal of Wound Care, 28(12), 835-841. doi: 10.12968/jowc.2019.28.12.835.
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Introdução: O adoecimento cardíaco acomete um grande número de indivíduos em todo o 
mundo, caracterizando-se como uma das principais causas de morte da população. Em casos 
de hospitalização para tratamento dessas patologias, observa-se uma importante mobilização 
emocional dos pacientes, decorrente da situação vivenciada e preocupações com desfecho clínico. 
Para Ruschel (2019), no momento do adoecimento e da internação hospitalar, o significado para 
cada indivíduo se compõe através de uma configuração multifatorial, como aspectos genéticos, 
psicodinâmicos e experiências pregressas. Nesse sentido, o apoio psicológico colabora com estes 
pacientes e suas famílias no trato de fatores socioemocionais implicados no adoecer. Esse trabalho 
objetiva apresentar e discutir a atuação do psicólogo com pacientes cardíacos, a partir do relato de 
experiência da atuação de psicólogos residentes do programa de Residência Multiprofissional em 
Cardiologia em um hospital de grande porte do norte do Rio Grande do Sul.

Metodologia: A doença cardíaca pode apresentar-se por meio de diversas patologias, como 
casos de angina e infartos, entre outros, assim sendo necessário que exames e procedimentos que 
utilizam da radiologia cardiovascular sejam realizados, como exemplo, cateterismos e angioplastias. 
Nessas situações, é comum que os pacientes necessitem permanecerem hospitalizados no Setor de 
Hemodinâmica, onde são executadas as intervenções terapêuticas, com posterior recuperação do 
indivíduo. Durante o período de hospitalização, o paciente com problemas cardíacos é assistido por 
uma equipe multidisciplinar. Neste hospital de grande porte, a Psicologia é uma área que compõe 
tal equipe. O psicólogo é o responsável por fazer uma busca ativa de pacientes com demandas 
psicológicas, atender a solicitações de avaliações via prescrições médicas, além de acolher e 
trabalhar com impactos das doenças e dos processos cirúrgicos na saúde mental. A partir deste 
trabalho, podem ser realizadas importantes observações. Grande parte dos pacientes encontram-
se entre a faixa etária correspondente à meia e terceira idade. Destes, um número expressivo 
apresenta comorbidades de risco para doenças cardiovasculares, como Diabetes Mellitus e 
Hipertensão, com ou sem tratamento efetivo até o momento da hospitalização. Percebe-se que a 
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ocorrência do adoecimento e necessidade da internação hospitalar demonstram-se como eventos 
inesperados, com implicações ao paciente e necessidade de reorganização familiar. Para que estes 
fatores tenham sido observados, a realização da avaliação psicológica através da entrevista clínica 
no ambiente hospitalar mostra-se como uma valiosa ferramenta. Este método possibilita que o 
paciente compartilhe informações antigas e atuais de importantes áreas de sua vida, propiciando 
também o vínculo terapêutico [...] (REMOR, 2019). A partir disto, as demandas de cunho 
psicológico levantadas passam a ser objeto de trabalho do psicólogo, no sentido de promover 
formas adaptativas de vivenciar o momento de internação até a alta hospitalar. Comumente 
aspectos psicológicos ficam evidenciados através de afetos ansiosos, como fantasias relacionadas 
ao tratamento, destacando-se os momentos prévios a realização de procedimentos. Além disso, 
percebe-se a exacerbação de problemáticas prévias ao adoecimento, como exemplo questões 
e conflitos familiares. Outro fator de extrema relevância pode ser identificado ao tratar-se dos 
hábitos de vida dos indivíduos hospitalizados, em muitos casos não adaptativos as necessidades 
do paciente, evidenciando a necessidade de um trabalho que fomente a importância da realização 
de mudanças neste quesito. Destarte, a organização e funcionamento do Serviço de Psicologia 
permite a oferta de um processo de hospitalização humanizado e respeitoso. Ao considerar isso, 
podem-se enfatizar as palavras de Simonetti (2018), quando refere que todo o adoecimento denota 
aspectos psicológicos e subjetividade, beneficiando-se então da atuação da Psicologia Hospitalar. 

Conclusão: A atuação do Serviço de Psicologia juntamente a Residência Multiprofissional em 
Cardiologia, parceria firmada também com a Universidade de Passo Fundo e Prefeitura Municipal 
de Passo Fundo enfatiza a importância do destaque da saúde mental no ambiente hospitalar, 
abrangendo pacientes com problemas cardíacos, famílias e equipe.

Referências: REMOR, Eduardo. Avaliação psicológica em contextos de saúde e hospitalar. In: HUTZ, 
Claudio Simon et al. (Orgs.). Avaliação psicológica nos contextos de saúde e hospitalar. Porto Alegre: 
Artmed, 2019.

RUSCHEL, Patricia Pereira; SEELIG, Cynthia. Psicologia e cardiologia: reflexão e cardiologia. Novo 
Hamburgo: Sinopsys, 2019.

SIMONETTI, Alfredo. Manual de Psicologia Hospitalar: o mapa da doença. 8 ed. Belo Horizonte: Artesã 
Editora, 2018.
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Introdução: A pesquisa em acervo literário sempre esconde muitas surpresas. As descobertas 
são de todas as ordens, e os documentos, extremamente hipertextuais, possibilitam abordagens 
múltiplas, que rendem estudos valiosos. Tendo isso em vista, o que será explanado neste relato 
é a experiência em torno da pesquisa realizada com as correspondências do escritor gaúcho 
Josué Guimarães, acondicionadas no Acervo Literário de Josué Guimarães (ALJOG/UPF). O 
estudo com tais objetos vem sendo desenvolvido desde o ano de 2016 e é fruto de quatro anos 
de Bolsa de Iniciação Científica, a qual perdurou até 2020, dada a conclusão do Curso de Letras 
na Universidade de Passo Fundo. Atualmente, como mestranda no Programa de Pós-Graduação 
em Letras da mesma instituição, é possível afirmar que pesquisar em acervo literário aflorou-me, 
cientificamente, a ponto de que o trabalho realizado com as missivas do escritor gaúcho pudesse 
migrar para uma pós-graduação. 

Metodologia: O ALJOG/UPF possui, em suas dependências, mais de oito mil itens, que vão de 
manuscritos, publicações na imprensa, objetos pessoais a correspondências. Tais documentos, em 
grande número, permitem múltiplas abordagens de pesquisa, por diversas áreas do conhecimento. 
Dentre a variedade disponibilizada para análises, o estudo com as missivas de Josué Guimarães deu 
corpora a pesquisas desenvolvidas nos últimos quatro anos. Fruto de Bolsas de Iniciação científica, 
os estudos embasados pela Crítica Genética, ciência importante para o estudo com manuscritos, 
almejaram buscar o processo criativo de Josué Guimarães em torno de sua literatura. Esse 
processo, observado através das cartas ativas e passivas do escritor gaúcho, possibilitou inúmeras 
descobertas no que tange à escrita, à literatura, às profissões e aos anseios daquele que foi frontal 
oponente da ditadura civil militar de 1964. Essas cartas foram lidas um número infinito de vezes, 
observando os princípios básicos advindos da crítica genética. Além disso, foram fichadas, com 
o intuito de extrações fundamentais para a facilitação de estudos futuros, e digitalizadas, a fim 
de que o manuseio com esses itens tão frágeis e já com marcas inevitáveis do tempo pudesse ser 
menos recorrente. Aproximadamente quinhentas missivas, que assumiram o papel de raridade em 
todos os trabalhos desenvolvidos, acabaram levantado inúmeras questões que vão do sentimento 
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à ética. Correspondente de muitos escritores conhecidos, é possível encontrar no ALJOG/UPF, por 
exemplo, cartas de Mario Quintana, Erico Verissimo, Moacyr Scliar, Jorge Amado, entre muitos 
outros que fizeram parte do círculo literário de Josué. Verificou-se também, troca com leitores, 
com amigos e familiares, fazendo com que assuntos de diversas ordens surgissem. Nesse ponto, 
é que entra a ética que foi empregada em tudo o que se escreveu e falou-se no que diz respeito 
à invasão desses diálogos no intuito de pesquisa. O objetivo principal, como já dito, foi analisar 
o processo criativo de Josué Guimarães; saber mais sobre o homem que escreveu uma literatura 
tardia e muito importante no contexto regional e brasileiro. No entanto, quando se esbarra em 
diálogos que confidenciam intimidade, relatos pessoais demais e histórias que não agregariam na 
pesquisa, e, sim, atrapalhariam, é que se iniciou uma triagem extremamente rigorosa do que pode 
ou não ser divulgado. Assumindo um papel de sensor, optou-se em não divulgar cartas na íntegra 
e, muito menos, o nome dos correspondentes. Zelar pela preservação e o respeito pela memória, 
é papel de um acervo literário e, também, do pesquisador que escolhe discutir alguns pontos em 
detrimento a outros. Ao ser violado, um gênero que, em tese, deveria permanecer entre o emissor 
e o destinatário, descortina-se inúmeros sentimentos, amores e desamores. Logo, a pesquisa com 
cartas precisa zelar e “não violar” esses sentimentos, em nenhuma hipótese. 

Conclusão: Muitas considerações foram tecidas com as correspondências de Josué Guimarães, 
diálogos de processos escriturais foram relatados em diversos trabalhos publicados, prezando-se, 
sempre, pela ética na pesquisa com materiais tão importantes. Além do mais, existiu o cuidado 
com o acondicionamento desses itens, realizando a digitalização e a higienização.

Referências: PINO, Claudia Amigo; ZULAR, Roberto. Escrever sobre escrever: uma introdução crítica à 
crítica genética. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 

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.

WILLEMART, Philippe. Os processos de criação na escritura, na arte e na psicanálise. São Paulo: 
Perspectiva, 2009.



Página 405

JOSUÉ GUIMARÃES E A SUA RELAÇÃO COM A ESCRITA 

Autor Principal: Bruna Santin

159377@upf.br

Coautores: Bruna Santin

Orientador: Miguel Rettenmaier

Área: Letras, Linguística e Artes 

Subevento: Mostra de Pós-Graduação

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: Cem anos completaria em 2021 o escritor gaúcho Josué Guimarães. Iniciado na 
literatura aos 49 anos, logo após ter sido premiado em um importante concurso de contos no 
estado do Paraná, foi um escritor de urgências, deixando extremamente claro a aversão ao regime 
ditatorial de 64. Tendo sido perseguido e, em dado momento, precisando mudar de nome – 
Samuel Ortiz –, Josué, em suas três profissões, jornalista, político e escritor, não fugiu do combate. 
Atualmente, seu acervo – Acervo Literário de Josué Guimarães – está localizado na Universidade 
de Passo Fundo e, dentre os mais de oito mil itens, estão as suas correspondências, objetos de 
estudo deste trabalho que visa averiguar como a literatura era sentida por Josué, através de duas 
das cartas que o autor enviou a dois destinatários no ano de 1973. Por ter escrito já tardiamente, o 
autor buscou por uma posição de ouvinte, frequentemente escutando as opiniões de seu círculo 
literário, o que poderá ser mais bem averiguado nos fragmentos. 

Metodologia: As correspondências de um escritor sempre são um tesouro, no qual revelações 
não são raras. É possível averiguar, através desses documentos, muitos aspectos, principalmente 
no que tange ao ato escritural e aos sentimentos advindos desse processo. Diaz (2016, p. 22) diz 
que “a carta deseja ser uma página de liberdade na qual se podem gravar os sulcos caprichosos de 
emoções efêmeras”, emoções descortinadas nas linhas de um gênero que tem um “discurso sem 
máscaras”, como diz Santos (1998, p. 21). Josué Guimarães, antes de ser escritor, desempenhou a 
profissão de jornalista e político, tendo sido eleito vereador em Porto Alegre, pelo PTB. Portanto, o 
mundo literário e seus processos, às vezes dolorosos, ainda eram pouco conhecidos pelo escritor. O 
ingresso no sistema literário, após premiação em importante concurso de contos, no fim dos anos 
60, representou uma nova fase de sua vida, a qual ampliou e aprofundou o contato do autor com 
um círculo literário que o apoiava; neste, encontrava-se, por exemplo, Erico Verissimo, opinante 
direto em alguns aspectos escriturais das obras de Josué. Em uma missiva datada do ano de 1973, 
Josué afirma ao seu correspondente – o qual, por motivos de ética, não terá a identidade revelada: 
“Como aos 52 anos estou engatinhando na ficção – mais de 25 anos no jornalismo – assumi, sem 
máscara, uma posição de absoluta humildade. Tudo se aprende, nada se inventa. Como toda a 
gente, o elogio me estimula, mas aguardo sempre com impaciência a crítica de ponta-de-lápis que 
me ajuda”. O escritor lança essas linhas ao meio de outro diálogo elogioso em torno da escrita de 
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seu interlocutor. Percebe-se, nesse pequeno fragmento, uma particularidade envolta na produção 
de sua escritura. Um emaranhado subentendido entre elogio e crítica. A primeira que estimula, 
a segunda que auxilia. Tal ponto, no entanto, em termos de acervo literário, diz muito no que se 
refere ao que pode ter vindo ou não a mudar um texto final, por opiniões externas, as quais, ao que 
tudo indica, eram levadas em consideração. A missiva do Anexo B deixa isso extremamente claro. 
Nesse caso, tem-se a mudança do título da obra Depois do Último Trem, que assim permaneceu 
por opiniões vigorosas, incluindo a de Fernando Sabino. Esse, no entanto, é somente um exemplo 
do quanto Josué avaliava/acatava opiniões e possíveis “críticas de ponta-de-lápis”, termo usado 
por ele. Também, é possível perceber, na conversa, a humildade de Josué Guimarães diante do 
ofício “ainda novo” em sua vida. Essa posição assumida pelo escritor na produção de suas obras, 
com a disposição de evidenciar suas opiniões – sem máscaras – e estudar o novo, mostra que o 
ato de escrever deve ser construído com o passar do tempo. Josué, como se percebe, tinha plena 
consciência disso. 

Conclusão: Com os fragmentos das missivas selecionadas, percebe-se que Josué Guimarães, 
aguardava por opiniões em torno da sua literatura e, em diversos momentos, se não as levava em 
consideração, avaliava-as; incluindo, também, possíveis “críticas” que recebia. Isso mostra que o 
escritor, novo no ofício, mas atento a sua volta, assumiu uma posição de humildade frente a esses 
posicionamentos. 

Referências: DIAZ, Brigitte. O gênero epistolar ou o pensamento nômade: formas e funções da 
correspondência em alguns percursos de escritores do século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 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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Introdução: O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Com isso, há uma 
elevada utilização de defensivos agrícolas químicos, os quais comumente possuem componentes 
tóxicos. Isso torna-se preocupante em função da forma de aplicação e da quantidade usada desses 
defensivos. Como alternativa, busca-se a substituição desses produtos químicos por matrizes de 
origem biológica. Os actinomicetos são bactérias esporuladas encontradas em solos, ambiente 
aquáticos, ar e em ambientes hostis. Essas bactérias são conhecidas por produzirem diversos 
metabólitos secundários importantes para a medicina, indústrias e agricultura. Em função disso, 
são amplamente estudados e utilizados para produção de antibióticos, bioinseticidas, enzimas e 
promoção de culturas (Kim et al., 2020; Batthi et al., 2017). Diante disso, este trabalho objetivou 
realizar uma análise bibliométrica sobre a produção científica internacional a respeito de 
actinomicetos do solo. 

Metodologia: O levantamento dos artigos científicos foi realizado através da busca de termos 
específicos na base de dados Scopus. Foram inseridos os termos "ACTINOMYCET" AND "SOIL". 
Os termos foram refinados para palavras presentes nos títulos, o que resultou em 823 artigos. Esses 
documentos foram exportados e analisados através da ferramenta Bibliometrix (Software RStudio® 
versão 1.4.1106). A partir dessas publicações, foi possível sistematizar o estado da arte e definir as 
principais condições de crescimento dos actinomicetos. A Figura 1 apresenta a produção científica 
anual entre 2000 a maio de 2021, onde observa-se que o interesse sobre a temática de actinomicetos 
do solo é crescente, com uma taxa anual de 6,2%, sendo 2015 o pico de publicações. O país que 
mais publica sobre este assunto é a China, seguido da Índia, alguns países do Oriente Médio e 
Estados Unidos da América (Figura 2). O Brasil possui 16 documentos, o que representa menos 
de 2% do total. Com base no potencial agrícola do nosso país, existem inúmeras possibilidades 
para explorar o potencial dos actinomicetos para fins agrícolas considerando nossa biodiversidade 
e clima. A Figura 3 apresenta uma nuvem de palavras, que foi gerada com as 50 palavras mais 
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citadas entre as palavras-chave dos artigos analisados. As palavras com maior destaque referem-
se ao isolamento de actinomicetos do solo, uma vez que a maior parte dos trabalhos publicados 
são focados na descrição de novas espécies. Pode-se destacar também os termos rizosfera e 
streptomyces, que se referem a parte do solo que são mais encontrados e ao gênero mais comum 
de actinomicetos, respectivamente. Na análise bibliométrica realizada, observou-se que o Brasil 
não possui muitas publicações sobre actinomicetos. Sendo assim, ficam evidenciadas inúmeras 
possibilidade de trabalhos em vista do potencial para o desenvolvimento de novas pesquisas na 
área agrícola, voltadas principalmente a defensivos agrícolas de origem biológica, o que pode 
resultar em uma maior produtividade e qualidade de produtos e, assim, colaborar para todos 
os eixos da sustentabilidade. Batthi et al. (2017) elencam uma série de dados interessantes 
sobre actinomicetos: a) estima-se que 104 a 108 UFC/g de solo correspondem a quantidade de 
actinomicetos presentes em solos; b) as melhores condições de crescimento para a maior parte 
dos actinomicetos são temperatura entre 25 e 30 °C, pH neutro (6 a 8) e baixo teor umidade; c) os 
actinomicetos apresentam características de fungos por conterem esporos, mas, devido a sua célula 
procarionte, são classificados no reino Monera; d) a maior parte dos actinomicetos são encontrados 
na rizosfera do solo, e são aeróbicos, quimioheterotróficos e mesófilos.

Conclusão: A partir deste trabalho foi possível observar o aumento de interesse sobre o estudo 
de actinomicetos do solo. Por meio das buscas, conseguimos analisar o estado da arte e definir 
as melhores condições de crescimento. O Brasil não publica muito nessa área, mas apresenta 
grande potencial para avançar na produção científica e biotecnológica acerca dessa temática, 
principalmente no contexto agrícola.

Referências: BHATTI, A. A.; HAQ, S.; BHAT, R. A. Actinomycetes benefaction role in soil and plant 
health. Microbial Pathogenesis, v. 111, p. 458-467, 2017.

KIM, J. H.; CHOI, J. Y.; PARK, D. H.; PARK, D-J.; PARK, M. G.; KIM S. Y.; JU, Y. J.; KIM, J. Y.; WANG, 
M.; KIM, C-J.; JE, Y. H. Isolation and characterization of the insect growth regulatory substances from 
actinomycetes. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, v. 228, p. 108651, 2020.
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Introdução: O envelhecimento é uma experiência que todo ser humano compartilha, mas nem 
sempre compreende. Não apenas o entendimento do processo de envelhecimento é fundamental, 
como também determinar as causas do envelhecimento e intervenções necessárias para o seu 
adiamento. Do modo mais simples, o envelhecimento é o tempo cronológico de existência desde 
o nascimento até a morte, sendo tempo e idade relativos sob interpretação. Apesar de ser de fácil 
detecção a idade física, é quase imperceptível aos olhos a idade fisiológica. (SPIRDUSO et. al., 2005) 
Diante disto, questionamos quais medidas os idosos poderão estar tomando para se proteger, para 
lidar com esta crise sanitária, que atinge seu estilo de vida? Estariam os idosos conseguindo ser 
resilientes? E se estão, quais caminhos/alternativas utilizadas para fortalecer a resiliência? 

Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, com design documental. A presente pesquisa 
busca coletar e analisar as falas de idosos que foram publicadas em jornais, revistas e arquivos 
de TV, no Brasil, que ao serem veiculados pela mídia, tenham reportado notícias ou materiais 
que fizeram referência à idosos e ao novo “COVID-19”. O período de análise para inclusão das 
matérias se referiu ao mês de abril de 2020 até agosto de 2021, portanto, no período crítico da 
pandemia no Brasil. As notícias serão escolhidas tendo, pois, como critério, informar sobre como 
os idosos estão lidando/encarando a pandemia. Depois de selecionar um número X de notícias, 
faremos uma análise dos conteúdos destas notícias, e para tanto nos apoiaremos na técnica de 
Bardin. O trabalho de discussão, buscará interligar os achados à literatura consultada, de forma a 
responder nosso problema de pesquisa. 

Conclusão: A literatura tem dito que os danos causados pela COVID tendem a prejudicar o 
indivíduo por muito mais tempo que a própria duração da pandemia, e, portanto, precisamos ficar 
atentos aos desdobramentos que a pandemia deixará no psiquismo dos sujeitos, mesmo aqueles 
que não tenham sido infectados pelo coronavírus. Deste modo, tais ponderações, justificam o 
presente trabalho.

Referências: SPIRDUSO, W.W., FRANCIS, K. L., MACRAE, P.G. Physical Dimensions of Aging. Human 
Kinetics, 2ed. 2005.
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Introdução: A neoplasia maligna do olho e anexos pode ter origem tanto nesse órgão ou ser 
uma metástase com origem em outro local do corpo. No Brasil, os tumores mais comuns são 
retinoblastoma, melanoma de coroide e linfoma intraocular. Em crianças, o tipo mais frequente 
é o retinoblastoma, que ocorre desde o nascimento até os 7 anos, acomete as células da retina e 
caracteriza-se pelo reflexo pupilar branco. Adultos são mais acometidos pelo melanoma de coroide, 
com maior incidência em idades avançadas e pele branca; esse pode ocorrer em diferentes regiões 
oculares, sendo a mais comum entre a esclera e a retina, e caracteriza-se pela diminuição da visão.

Metodologia: Foi realizado um estudo temporal, retrospectivo, com abordagem quantitativa 
do tipo exploratória e documental, seguindo a Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de 
Saúde. Os dados referentes aos tumores de neoplasia maligna do olho e anexos (CID10 - C69), no 
período de 2008 a 2019, foram obtidos através do Sistema de Informação Hospitalar do Ministério 
da Saúde, os dados demográficos populacionais através do IBGE, as variantes divididas em ano, 
sexo e faixa etária. As taxas de mortalidade foram calculadas para 100.000 habitantes corrigidos 
pela faixa etária. Os dados foram analisados estatisticamente nos programas Microsoft Excel 2010 
e SPSS 12.0, considerando significativos valores de p≤0,05. Pôde-se analisar que durante o período 
ocorreram 22.069 tumores oculares e anexos. As faixas etárias mais acometidas foram 0-4 anos com 
uma incidência de 4,85 (IC95%, 3,81-5,89) casos por 100.000 e +80 anos com 3,56 (3,1-3,939). Houve 
uma aumento da incidência de tumores 0-4 anos com um crescimento de 202%, p<0,022; sendo 
esse crescimento tanto o sexo masculino e feminino. Nas demais faixas etárias houve uma redução 
dos tumores, contudo não foram significativas. O custo total de tratamento pelo SUS foi de 19 
milhões por essas neoplasias, com uma média internação hospitalar de 870 reais por paciente. A 
mortalidade intra hospitalar foi de 2,61%. 
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Conclusão: De acordo com os dados analisados, o aumento da incidência de neoplasia ocular 
ocorreu nos extremos de idade, todavia, nas demais idades a diminuição não foi significativa. 
Dessa forma, é de fundamental importância o acompanhamento de rotina em todas as idades para 
que seja possível o diagnóstico precoce dessa doença.

Referências: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

DATASUS - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
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Introdução: As fraturas de ossos longos são uma das casuísticas ortopédicas mais comuns em 
clínicas veterinárias, sendo a causa principal os acidentes de alto impacto, por exemplo, acidente 
automobilístico, queda de altura elevada ou interação animal. O fêmur sendo o osso mais afetado, 
portanto a correção deve proporcionar a redução anatômica ou o posicionamento do segmento 
distal mais cranialmente. A fixação deve ser rígida, mas permitindo liberdade dos movimentos 
(MATOS et al., 2018). A osteossíntese de ossos longos possui diversas técnicas, como o uso de 
pino intramedular, placa óssea e fixador esquelético externo. Além disso, há associações de 
métodos: pinos intramedulares e fixador esquelético externo, placa e pino intramedular (PPIM) 
(SINDEAUX, 2019). O método utilizado foi o de PPIM, devido à alta versatilidade e o índice de 
resultados positivos, fornecendo três ações: neutralização da força de arqueamento, realinhamento 
e estabilização dos fragmentos (SOUZA et al., 2019; SINDEAUX, 2019). 

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (UPF), 
no dia 27 de abril de 2021, um cão sem raça definida, pesando 9 Kg e com dois anos e um mês 
de idade, que sofreu um acidente automobilístico na semana anterior. O paciente se apresentava 
estável durante o exame clínico, sendo que todos os parâmetros se encontravam dentro dos valores 
de referência. Durante o exame ortopédico foi possível notar a presença de fratura no fêmur, 
sendo necessário realizar exame radiográfico para determinar a região específica da fratura, além 
disso foram solicitados o hemograma e exame bioquímico do paciente. Os resultados dos exames 
mostraram que o paciente possuía anemia, presença de linfonodos reativos, hipoalbuminemia e 
aumento dos níveis de ALT e FA. Já os exames radiográficos possibilitaram a classificação da fratura, 
sendo uma fratura cominutiva da região diafisária distal do fêmur direito. Após avaliar os achados 
clínicos, radiológicos e laboratoriais foi optado pela realização da osteossíntese do fêmur direito 
utilizando a técnica de PPIM e/ou plate-rod. Para o procedimento cirúrgico foi administrado de 
Medicação Pré-Anestésica (MPA): dexmedetomidina (via Intramuscular [IM]: 4 µg/Kg), cetamina 
(via IM: 1 mg/Kg) e metadona (via IM: 0,2 mg/Kg). A indução anestésica foi feita com Diazepam 
associado a cetamina (6 mg/Kg pela via intravenosa [IV]), também foi realizada anestesia epidural 
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com bupivacaína (0,2 ml/Kg) associado com morfina (0,1 mg/Kg). Para a manutenção anestésica 
foi realizada a intubação orotraqueal, utilizando o isoflurano, que foi administrado com oxigênio 
através de um vaporizador universal, com o uso do sistema semiaberto não reinalatório de Baraka. 
Além disso, na bomba de infusão contínua era administrado: dexmedetomidina (2 mg/mL) e fentanil 
(5 mg/mL). A escolha das medicações tinha como objetivo proporcionar um ambiente adequado 
para que o cirurgião trabalhe, fornecer analgesia ao paciente e um pós-operatório agradável. Além 
disso, a escolha de certos fármacos foi feita para que houvesse sinergia dos efeitos desejados, e 
assim facilitando a indução dos planos anestésicos e a manipulação durante o procedimento. O 
animal foi colocado em decúbito lateral esquerdo, sendo realizado o processo de antissepsia prévia 
e definitiva no local do acesso cirúrgico, a incisão foi feita na região parapatelar lateral direita 
da pele, seguido de divulsão da camada subcutâneo e muscular, permitindo a identificação dos 
fragmentos. Em sequência é realizado o realinhamento e a estabilização dos fragmentos ósseos, 
pelo método de introdução normógrada de 1 pino de Steinmann de 2 mm usando a técnica de 
rush modificada. Seguindo a realização do sepultamento dos pinos, foi feita a mensuração para 
a escolha da placa, sendo esta uma placa de compressão dinâmica (Dynamic Compression Plate; 
DCP) de 2,7 mm com 6 furos. Para realizar a fixação da placa foram postos 3 parafusos de 2,7 mm 
no fragmento proximal e 2 parafusos de 2,7 mm no fragmento distal.

Conclusão: Desta forma, este trabalho procura incentivar o uso da osteossíntese utilizando o 
método de associação de placa com pino de Rush modificado para obter a melhor correção de 
fraturas de fêmur, sendo que ambos métodos realizam tarefas essenciais para um tratamento 
positivo, a placa une ambos os fragmentos e realiza a regeneração óssea, já o pino permite a 
estabilização e alinhamento dos fragmentos.

Referências: DE JESUS DE SOUZA, M. et al. Osteossíntese com placa e pino em cães e gatos. [s.l: s.n.]. 
Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/204745>. Acesso em: 31 maio. 2021.

MATOS, R. M. L. et al. Osteossíntese de fêmur com fratura em cão empregando a técnica do grampo 
associado ao pino intramedular em posição normograda: Relato de Caso. Pubvet, v. 12, n. 4, p. 1–4, abr. 
2018. 

SINDEAUX, D. B. OSTEOSSÍNTESE FEMORAL EM CÃO POR MEIO DA TÉCNICA PLATE-
ROD: RELATO DE CASO. [s.l.] Brasil, 13 dez. 2019. Disponível em: <http://repository.ufrpe.br/
handle/123456789/1933>. Acesso em: 31 maio. 2021.
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Introdução: “A Saúde Mental é um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas 
próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e 
é capaz de contribuir para sua comunidade”, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS). O curso de enfermagem da Universidade de Passo Fundo dispõe na matriz curricular a 
disciplina teórico-prática de Saúde Mental II, com isso, notou-se a importância da sistematização de 
enfermagem. Este estudo teve como objetivo descrever a experiência vivenciada pelas acadêmicas 
de enfermagem, na atenção hospitalar nas consultas de enfermagem durante as práticas em 
período da pandemia da Covid-19. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, acerca das aulas práticas, desenvolvidas 
a partir da disciplina de Saúde Mental II, que está inserida na grade curricular do curso de 
Enfermagem, da Universidade de Passo Fundo, que ocorreu nos meses de maio e junho de 2021. 
Esta atividade foi realizada na unidade psiquiátrica de um hospital público localizado a região 
norte do Rio Grande do Sul. No decorrer das aulas, foram realizadas as práticas de consulta de 
enfermagem, processo de enfermagem e projeto terapêutico singular aos pacientes internados 
na unidade psiquiátrica, onde exigiu que os acadêmicos aprendessem a olhar o paciente de 
uma forma humanizada, sem que houvesse julgamentos e auxiliando-os sempre que houvesse 
necessidade. Cada dupla de acadêmicas realizou a atividade à dois pacientes com diagnósticos 
médico diferentes. Quanto ao local de realização das aulas práticas, podemos destacar o ambiente 
seguro e amplo, e equipe multiprofissional receptiva e sempre disposta à auxiliar as acadêmicas 
se necessário 

Conclusão: No desenvolvimento da consulta de enfermagem, verificou-se que o relacionamento 
interpessoal tem como objetivo coletar dados, investigar, avaliar, planejar e implementar, mas 
acima de tudo, não apenas aliviar ou confortar a dor física e emocional do indivíduo, mas cuidar 
da pessoa integralmente, de maneira terapêutica proporcionando qualidade na assistência e maior 
visibilidade aos profissionais.
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estudo transversal e qualitativo. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.). Ribeirão 
Preto, v. 14, n. 2, p. 108-116, 2018.
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Introdução: A insatisfação com imagem corporal, tanto no peso, quanto na forma, é um dos 
fatores etiológicos e de manutenção de distúrbios de alimentação. Estar insatisfeito com o corpo 
muitas vezes provém da comparação entre o corpo real e o corpo ideal, que, não infrequentemente, 
é inalcançável. Essa comparação piora com os conteúdos que cada um consome, especialmente se 
esses forem ligados a redes sociais que cultuam personalidades idealmente padronizadas.¹ Com o 
crescimento do uso dessas redes, o perfil da insatisfação muda. Dada a prevalência de distúrbios 
alimentares provocados pelo uso dessa tecnologia específica, urge a necessidade de estudos que 
acompanhem a transversalidade da relação entre ambos; portanto, o trabalho objetiva expor a 
influência das redes sociais na incidência de transtornos alimentares, que atuam tanto em âmbito 
psicológico quanto físico, por meio de uma revisão de literatura atualizada e contextualizada, de 
modo que passem a existir soluções para esse problema global.

Metodologia: As informações utilizadas no desenvolvimento deste trabalho foram obtidas 
nas plataformas de pesquisa “pubmed”, “scielo” e “lilacs” a partir do uso das palavras chaves 
“eating disorder” e “social media”, filtrando a pesquisa para os anos de 2015 a 2021. Com isso, 
encontrou-se 43 artigos relevantes ao tema e, destes, selecionou-se três artigos adequados à 
temática, sobre os quais o trabalho se baseou. O surgimento das redes sociais inovou as formas 
de comunicação, facilitando-as e aproximando os diversos grupos da sociedade de maneira 
mais eficiente. Esse contato, embora majoritariamente positivo, trouxe consigo várias falhas 
que impactam drasticamente o comportamento humano - dentre eles, destaca-se a influência 
sociocultural que as mídias exercem sobre a vida dos indivíduos.² A grande exposição nas redes 
sociais faz com que as pessoas acreditem que aquilo que é exposto nas redes realmente encontra-
se na vida real, ignorando os filtros, as edições e as manipulações exercidas, de modo que haja um 
ideal de atração e beleza que se faz impossível no cotidiano.¹ Ao não encontrarem essa realidade 
idealizada, surge uma frustração baseada na comparação da vida externa àquela encontrada por 
trás das telas; por sua vez, essa frustração atua em níveis tanto físicos quanto emocionais, gerando 
desconforto e redução da auto-estima, visto que todos querem atingir os padrões ideais, os quais, 
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na verdade, são inalcançáveis.² A pressão sociocultural existente esteve presente durante toda a 
história da humanidade, indo de acordo com o ideal de beleza da época. Na atualidade, o ideal 
estético internalizado vai de encontro com a objetificação do próprio corpo, geralmente magro, 
levando à comparação social incansável e a previsível insatisfação corporal. Por conseguinte, 
os transtornos alimentares vêm de encontro à busca incessante pelo corpo perfeito.² Além dos 
transtornos alimentares, como anorexia e bulimia nervosa, a supervalorização do corpo esguio 
pode levar a outros efeitos à saúde.³ Como consequência ao uso exacerbado das redes sociais 
por jovens adultos, são eles os que mais sofrem com a pressão estética e acabam eventualmente 
desenvolvendo transtornos alimentares.² Dentre essa faixa etária, destacam-se as mulheres, essas 
que, historicamente, são o alvo direto dos padrões sociais. Visto que a padronização da beleza 
leva à internalização ideal da magreza, quando adolescentes fazem comparações desfavoráveis 
com imagens da mídia, elas ficam menos satisfeitas com sua aparência, tendo menor autoestima e 
maior insatisfação corporal ³ - consequentemente, o tempo passado nas redes sociais é proporcional 
ao aumento das comparações e da insatisfação corporal e, simultaneamente a isso, surge a maior 
probabilidade de distúrbios alimentares e das consequências que os acompanham.²

Conclusão: As redes sociais têm grande influência no comportamento dos indivíduos e 
na sua autopercepção, e isso incentiva a busca inatingível pela perfeição do corpo humano. 
Como consequência, surgem propostas que prometem a realização deste objetivo e que podem 
desenvolver distúrbios alimentares, vindo a gerar consequências graves e prejudicar de forma 
extrema os indivíduos. 

Referências: 1. Cohen R, Blaszczynski A. Comparative effects of Facebook and conventional media on 
body image dissatisfaction. J Eat Disord. 2015 Jul 2;3:23. doi: 10.1186/s40337-015-0061-3. PMID: 26140215; 
PMCID: PMC4489037.

2. Saunders JF, Eaton AA. Snaps, Selfies, and Shares: How Three Popular Social Media Platforms 
Contribute to the Sociocultural Model of Disordered Eating Among Young Women. Cyberpsychol Behav 
Soc Netw. 2018;21(6):343-354. doi:10.1089/cyber.2017.0713

3. Opara, I et al. A Conceptual Framework Exploring Social Media, Eating Disorders, and 
Body Dissatisfaction Among Latina Adolescents. Hisp J Behav Sci. 2019 August; 41(3): 363–377 
doi:10.1177/0739986319860844.
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Introdução: Não há muito conhecimento sobre todo o espectro clínico da COVID-19, 
principalmente sobre as complicações que ela pode gerar. No âmbito neurológico, as complicações 
mais listadas foram: hemorragia intracraniana, AVE isquêmico, polineuropatia, encefalite 
e Síndrome de Guillain-Barré (ABBOUD et al., 2020, p.50). Será abordado um caso de AVE 
isquêmico, condição com grande variabilidade clínica, já que pode causar distúrbios neurológicos 
focais e coma, podendo trazer grandes consequências para a qualidade de vida do paciente. O 
tratamento do quadro se faz através de suporte clínico, uso de antitrombóticos e revascularização 
endovascular. Objetiva-se relatar as intercorrências clínicas neurológicas de um paciente acometido 
pela COVID-19, realizando uma revisão cronológica desde o início da infecção, até o momento do 
desenvolvimento do AVE isquêmico e, por fim, de sua resolução. Ainda, o relato visa estabelecer 
relações entre as possíveis complicações e a infecção pelo SARS-Cov-2. 

Metodologia: As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio da revisão de 
prontuário e registros fotográficos dos métodos diagnósticos. Paciente V.Z. masculino, 61 anos, 
natural de Carazinho. Dia 30/05 chega a Passo Fundo (RS), paciente estava no décimo sexto dia de 
COVID - início dos sintomas foram no dia 16/05 - internado na enfermaria em Carazinho. Começou 
a apresentar afasia, com déficit focal à direita. Quanto ao quadro respiratório, leve esforço em M.R. 
a 15L, mantendo a saturação. REG. Exame neurológico: Abertura Ocular: 4, Resposta Verbal: 1, 
Resposta motora: 6 = Glascow 11. Paciente com dislipidemia, sem outras comorbidades. TC de tórax 
do dia 23/05 com vidro fosco em aproximadamente 65%. TC de crânio do dia 30/05 com sinais de 
trombose da artéria média esquerda. Foi realizada ainda a angiografia, que demonstrou trombose 
na artéria carótida interna esquerda, após a emergência da artéria oftálmica. Diagnóstico foi AVC 
isquêmico extenso da ACIE (artéria carótida interna esquerda) e ACME (artéria cerebral média 
esquerda) como complicação do COVID. Na madrugada do dia 31/05, houve a realização de uma 
trombectomia mecânica sem reperfusão de ACME. Após trombectomia, paciente já intubado com 
TOT N°8, sedado, colocação de SNG aberta em frasco e diurese por SVD. Pela manhã, foi solicitada 
novamente uma TC de crânio, pois o paciente tinha alto risco de edema maligno em território 
isquêmico, com necessidade craniotomia descompressiva. No dia 01/06, houve a realização de 
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craniotomia descompressiva. No procedimento, foi evidenciado edema cerebral maligno, com 
formação espontânea de hematoma. Foi realizada a drenagem do hematoma intracraniano. Após 
isso, houve a solicitação de uma TC de controle após o procedimento. No dia 06/06, a TC solicitada 
teve como resultado: craniotomia com descompressão efetiva. Após evolução sem intercorrências, 
o paciente recebe alta da UTI em 09/06. No dia 11/06, paciente foi retirado da ventilação mecânica 
traqueal, assim como a sonda vesical, nasoenteral, cateter venoso em subclávia e traqueostomia 
foram retirados e o paciente foi transferido ao hospital de Carazinho. 

Conclusão: O caso relatado levanta uma discussão acerca da situação complexa que é um AVE e 
suas complicações, sendo esse AVE decorrente de uma infecção pela COVID-19. Porém, embora a 
alta complexidade do quadro, o paciente apresentou uma evolução sem intercorrências. Ademais, 
após findar o período de precaução por contato, o paciente poderá restabelecer significativamente 
sua qualidade de vida.

Referências: 1. ABBOUD, H., et al. COVID-19 and SARS-Cov-2 Infection: Pathophysiology and Clinical 
Effects on the Nervous System. World Neurosurg. Agosto de 2020. Disponível em: https://doi.
org/10.1016/j.wneu.2020.05.193. Acesso em: 5 de agosto de 2021.
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Introdução: O presente ensaio tem como objetivo investigar de que forma o neoliberalismo tem 
atuado na formação docente do Ensino superior, criando o sujeito empreendedor, responsável 
pelos seu sucesso e fracasso, o chamado neosujeito docente, 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 formação e atuação do docente do Ensino Superior com a inserção e assimilação conceito 
de neosujeito do neoliberalismo? Ancoram esse estudo as contribuições dos seguintes autores: 
Foucault (2008); Bauman (2001); Dardot e Laval (2016); Antunes et al (2020) e Fávero & Bechi 
(2020).

Metodologia: Em tempos de incertezas e fluidez humana (BAUMAN, 2001), situação que 
atinge todos os âmbitos sociais, a felicidade e a meritocracia parecem caminhar juntas, embora seu 
“alcance” dependa de inúmeros fatores. A educação é vista por vezes como origem dos problemas 
ligados ao sucesso e outras como a salvação. Conforme ressaltam os estudos de Fávero & Bechi 
(2020) o Ensino Superior nitidamente vem sendo transformado para atendimento da lógica de 
mercado e de consumo, acompanhando o processo de mercantilização da educação dos últimos 
anos. Ao professor desse nível educacional cabe a dura tarefa de formalizar uma educação cidadã 
aos graduandos e prepará-los ao mercado de trabalho. O professor, todavia, não fica fora desse 
jogo. Ele precisa ser bem-sucedido, empreender, ser responsável pelo seu sucesso. O professor 
também é um neosujeito, um empresário de si, responsável pelo seu capital humano (Fávero & 
Bechi, 2020). Assim, é preciso compreender que foi Foucault (2008), que primeiro introduziu o 
atual conceito de sujeito empreendedor de si mesmo. 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 
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de rendimentos e de capital, apoiando-se também numa nova versão de governamentalidade 
biopolítica neoliberal (FOUCAULT, 2008). Para Dardot e Laval (2016) esse novo poder, essa 
governamentabilidade do indivíduo, objetiva formar um sujeito produtivo no seu trabalho e 
em todos os âmbitos de sua vida, produtor de bem-estar, prazer e felicidade. O “neosujeito”, o 
sujeito empresarial, advém de uma racionalidade neoliberal, a qual atua “ordenando os meios de 
governá-lo para que ele se conduza realmente como uma entidade em competição e que, por isso, 
deve maximizar seus resultados, expondo-se a riscos e assumindo inteira responsabilidade por 
eventuais fracassos.” (DARTOT; LAVAL, 2016, p.366). Para Antunes, et al, (2020) são essas práticas 
neoliberais objetivam a formação de um professor cada vez mais reduzida, em nome da eficiência 
e em busca de formação mais objetiva, aligeirara e com uma atuação tecnicista, principalmente 
no Ensino Superior. Nesse cenário, a formação precária também conduz uma prática precarizada, 
pautada pelo “conceitos de multifuncionalidade, flexibilidade e empregabilidade, sob os auspícios 
da teoria do capital humano” (ANTUNES, et al, 2020, p. 226) onde os indivíduos e os próprios 
professores acabam sendo responsáveis pelo seus sucesso e fracasso profissional e se tornam 
consumidores da sua própria formação. (ANTUNES, et al, 2020).

Conclusão: O docente do Ensino Superior é regido pelas lógicas neoliberais e torna-se um 
neosujeito, empresário de si e responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Isso repercute tanto na sua 
formação quanto atuação. Todavia, os efeitos desse processo podem ser mitigados, tanto através 
da consciência de sua ocorrência como políticas de formação inicial e continuada que conduzam 
para outras possibilidades.

Referências: ANTUNES, R. et al. Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 
2020.

BAUMAN, Z. A Arte da Vida. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 2009.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A fábrica do sujeito neoliberal. In: DARDOT, Pierre; LAVAL, 
Christian. A nova razão do mundo: ensaios sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 
321-376.

FÁVERO, Altair Alberto; BECHI, Diego. A subjetivação capitalista enquanto mecanismo de precarização 
do trabalho docente na educação superior. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 28(13), 2020. 
Disponível em: <https://doi.org/10.14507/epaa.28.4891> Acesso em 3 de março de 2020.

FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
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Introdução: A perda de retenção é uma falha encontrada em reabilitações com pino de fibra de 
vidro relacionada com procedimentos adesivos (MARCHIONATTI et al., 2017), onde a perda de 
integridade da interface adesiva da resina-dentina é acometida ao longo do tempo pela deterioração 
de componentes resinosos da ação hidrolítica e da degradação enzimática das fibras de colágeno 
(CECCHIN et al.,2015). A falha na interface adesiva é um fator crítico encontrado em reabilitações 
que utilizam pino intrarradicular e com isso, o uso do ácido glicólico na etapa de condicionamento 
ácido tem sido estudada com o intuito de minimizar a desmineralização excessiva das fibras 
dentinárias, proveniente do uso do ácido fosfórico (CECCHIN et al.,2019). Perante o exposto, 
é essencial buscar por protocolos adesivos que preservem a estrutura e melhorem a adesão de 
materiais junto à dentina, como o uso de diferentes condicionadores dentinários.

Metodologia: O objetivo do estudo foi avaliar a resistência de união entre a dentina umedecida 
com extrato de semente de uva variando os condicionamentos ácidos e sistemas por meio do teste 
de push out. Foram preparados quarenta dentes bovinos unirradiculares divididos em quatro 
grupos:G1- ácido glicólico 37%, dentina umedecida com extrato de semente de uva, SingleBond/
RelyX-ARC;G2- ácido glicólico 37%, dentina umedecida com extrato de semente de uva, One Step 
Plus/ Duo-Link Bisco;G3- ácido fosfórico 37%, dentina umedecida com extrato de semente de uva, 
SingleBond/RelyXARC;G4- ácido fosfórico 37%, %, dentina umedecida com extrato de semente de 
uva, One Step Plus/ Duo-Link. De cada raiz foram obtidos discos com diâmetro interno de 2mm, 
diâmetro externo de 5mm e altura de 2mm. Esses discos foram submetidos ao teste push out numa 
máquina de ensaio universal à 0,5mm/min. Os valores de resistência de união foram analisados 
com ANOVA e teste de Tukey. Os testes estatísticos foram analisados em um nível de significância 
de &#945;=0,05. A análise de variância mostrou diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos experimentais (p<0,05). O teste de tukey mostrou que para o sistema adesivo One Step Plus 
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os maiores valores de resistência de união foram analisados quando associado ao ácido fosfórico. 
O sistema adesivo Single Bond quando analisado (p<0,05) não apresentou diferença estatística 
nos diferentes condicionamentos da dentina. Comparando os sistemas adesivo, quando utilizado 
o ácido fosfórico não houve diferença significante entre eles (p<0,05); por outro lado, o One Step 
Plus apresentou menores valores de resistência do que o Single Bond quando utilizado o ácido 
glicólico (p>0,05).Os resultados deste estudo mostraram que a adesão dos pinos varia de acordo 
com o protocolo de condicionamento ácido e sistema adesivo empregado. Estudos monstram 
que o ácido glicólico induz a síntese de colágeno e proliferação de fibroblastos, sendo alternativa 
para minimizar a desmineralização excessiva que prejudica o processo de adesão. Mas, quando 
utilizada associação entre ácido glicólico e sistema adesivo, o One Step Plus apresentou menores 
valores de resistência do que o Single Bond. Quanto à utilização do ácido fosfórico, estudos relatam 
ser a substância mais empregada na etapa da hibridização dentinária por apresentar melhores 
resultados na remoção da smear layer. Neste estudo observou-se que no condicionamento com 
ácido fosfórico, o sistema adesivo One Step Plus apresentou maiores valores de resistência de 
união. Objetivando reduzir efeitos colaterais em dentina após utilizar condicionadores ácidos, o 
extrato de semente de uva foi adicionado durante o processo de hibridização dentinária, baseado 
em estudos que relatam melhoria das propriedades físicas e biológicas dos tecidos por não afetar 
negativamente a dentina e suas propriedades mecânicas (CECCHIN et al.,2015).

Conclusão: Com base nos resultados, pode-se concluir que ao utilizar o condicionamento 
dentinário com ácido glicólico o sistema adesivo One Step Plus apresenta uma redução na 
adesão, sendo que o Single Bond pode ser utilizado após o condicionamento com ambos os ácidos 
pesquisados. No entanto, sugere-se mais estudos que avaliem a associação destes protocolos.

Referências: CECCHIN, D.; BRINGHENTI, I.L.; BERNARDI, J.B.; LEAL, L.O.; SOUZA, M.A.; BEDRAN-
RUSSO, A.K.; FARINA, A.P. Alpha-hydroxy glycolic acid for root dentin etching: morphological analysis 
and push out bond strength. Int J Adhes Adhes, v.90, p.138-143, 2019.

CECCHIN, D.; PIN, L.C.; FARINA, A.P.; et al. Bond strength between fiber posts and root dentin treated 
with natural cross-linkers. J Endod, v.10, n.41, p.1667-1671, 2015.

MARCHIONATTI, A.M.E.; WANDESCHER, V.F.; RIPPE, M.P.; KAISER, O.B.; VALANDRO L.F. Clinical 
Performance and failure modes of pulpless teeth restored with posts:a systematic review. Braz Oral Res, 
v.31,n.64, 2017.
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Introdução: A pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico, buscando compreender como ocorre 
a criação de vínculo entre adotante e adotado considerando a perspectiva da garantia de direitos e 
rompendo com a expectativa da adoção ideal. A adoção é social, afetiva e jurídica, sendo necessário 
que esses três elementos articulem-se entre si. Junto a isso, garantir a convivência familiar e 
comunitária às adoções “necessárias”, que são aquelas cujos segmentos se encontram prejudicados 
quanto às expectativas dos futuros pais adotantes (adoção inter-racial, crianças/adolescentes com 
deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, grupos de irmãos 
e adoção de crianças maiores). Teve como objetivo principal: Analisar a construção de vínculo 
adotivo na perspectiva de garantia de direitos à criança e ao adolescente compreendendo a 
importância da desconstrução do imaginário da criança ideal para a criança real. 

Metodologia: O presente artigo contém o caráter exploratório e qualitativo, pois investiga 
através do roteiro de pesquisa bibliográfica e averigua a construção do vínculo socioafetivo na 
adoção, para a garantia de direitos à convivência familiar e à proteção integral da criança e do 
adolescente, compreendendo os impasses entre o “filho ideal” e o “filho real”. A partir do roteiro 
de pesquisa bibliográfica, as indagações foram coletadas e suas respostas transformadas em eixos, 
respondendo aos objetivos de pesquisa. Os eixos de pesquisa e os objetivos são: 1) Proteção integral 
a partir de vínculos e a construção da parentalidade socioafetiva, correspondendo ao 1º objetivo 
de pesquisa: Interpretar a formação de vinculo a partir de uma perspectiva jurídica e social. A 
construção da parentalidade socioafetiva na adoção possibilita um ambiente de amorosidade, 
acolhimento e cuidado o que se torna “caminho” para a efetivação da proteção integral, pois 
o direito à convivência familiar significa dar materialidade aos demais direitos sociais, como 
habitação de um lar, acesso à saúde, educação e lazer. 2) Aspectos motivacionais acerca da adoção 
e as “adoções necessárias”, correspondendo ao 2º objetivo de pesquisa: Entender as motivações 
das famílias que buscam pela adoção “ideal”. Evidencia-se que os aspectos motivacionais que 
levam os pretendentes pela busca à adoção não vão ao encontro do perfil da maior parte das 
crianças e adolescentes institucionalizados no Brasil, atualmente. 3) Filho ideal x filho real: O 
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enfrentamento do imaginário social acerca da adoção, correspondendo ao 3º objetivo de pesquisa: 
Visualizar proposições teórico-metodológicas que possibilitem a desconstrução da criança “ideal” 
para a criança “real”. É através da desmistificação do modelo ideal de família, que está interligado 
com o conceito de família biológica, que a parentalidade adotiva irá ganhar um novo significado. 

Conclusão: Mesmo quando pais não optam pelas “adoções necessárias” as pesquisas mostraram 
que esse filho traz consigo diferenciações na sua subjetividade devido a sua história de vida, que 
por vezes foram de privação de direitos. Portanto cabe aos pais adaptarem-se para a desmistificação 
do filho ideal, visando e compreendendo a vinculação como garantia de direitos dos mesmos. 

Referências: ARAUJO, Ana Isabel dos Santos Félix; FARO, André. Motivaciones, dificultades y 
expectativas sobre la adopción: perspectivas de futuros padres adoptivos. Psicologia em Revista, v. 23, n. 3, 
p. 790-810, 2017.

BRASIL. Lei nº 13.509 de 23 de novembro de 2017. Dispõe sobre adoção e altera a Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Diário Oficial República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266>. Acesso em: 6 jul. 2021.
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Introdução: O Planejamento de Experimentos (Design of Experiments, DOE) é uma técnica 
utilizada para definir quais dados, em que quantidade e em que condições devem ser coletadas 
durante um determinado experimento, buscando, basicamente, satisfazer dois grandes objetivos: 
a maior precisão estatística na resposta e o menor custo com experimentos (CRUZ et al., 2016; 
BARROS NETO et al.,1996). Partindo desses princípios, resolveu-se analisar a variação de tamanho 
da bala de gelatina quando imersa em mistura de água com açúcar. Este trabalho teve a finalidade 
de realizar um experimento utilizando um planejamento fatorial 2k, com 3 variáveis de entrada, 6 
pontos de estrela e 8 repetições do ponto central. O objetivo geral é analisar a significância de cada 
fator com o tamanho final da goma, bem como se há existência de curvatura no modelo gerado 
estatisticamente, para isso foi utilizado o delineamento composto central rotacional (DCCR), a 
otimização visa analisar a maximização da resposta.

Metodologia: A metodologia utilizada foi a superfície de resposta. A finalidade da pesquisa foi 
investigar o comportamento de expansão das balas de gelatina (gomas) quando imersas em 50 ml 
de água. Um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) foi empregado para investigar o 
efeito de parâmetros considerados críticos na expansão das gomas, incluindo teor de açúcar (g/50ml 
de água), tamanho da goma (cm) e tempo de mensuração (horas). A expansão no comprimento 
da goma (em cm) foi variável de resposta. A bala de gelatina utilizada neste experimento caseiro 
é da marca Fini, denominadas “minhocas”. O objetivo deste estudo é a modelagem matemática 
da variável de resposta medida e também a otimização desta resposta, ou seja, as condições 
ótimas para a máxima expansão das gomas. O experimento foi realizado nas seguintes premissas: 
as balas foram cortadas nos tamanhos designados com auxílio de uma faca e medidas com um 
escalímetro; foram utilizados copos plásticos de 200ml para acondicionar a mistura; os 50ml de 
água e as gramas de açúcar foram pesadas em uma balança doméstica; o ambiente de entorno foi 
mantido constante durante os ensaios e réplicas; o acondicionamento das misturas foi realizado 
pelo mesmo operador de forma sequencial. Como ferramenta de análise de dados foi utilizado o 
software Statistica na versão 8.0 e um &#945;=0,05. A primeira analise realizada utilizando o 2k, 
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onde podemos notar pela ANOVA que nenhuma das variáveis possui significância a um nível 
de confiança de 95%. Segundamente, acrescentou-se as 8 réplicas do ponto central, fez-se então 
uma nova ANOVA, ainda sem a análise de curvatura, ficaram significativas as variáveis X3 e 
a interação entre as variáveis X1;X2 e X2;X3. Realizou-se então mais uma análise, agora com a 
análise de curvatura onde somente a interação das variáveis X1 e X2 é significativa. A mensuração 
da variável de resposta se deu por meio da diferença de tamanho da bala medida inicialmente e 
posteriormente ao experimento, conforme podemos verificar no Quadro 1. A partir do gráfico de 
Pareto adotando um nível de significância &#945;=0,05, pode-se afirmar que somente as variáveis 
Gramas de açúcar p/50ml de Água (Quadrática); Intervalo de Medição (Linear) e a interação 
das variáveis X1;X3 e X2;X3 não são significativas. O fator de maior influência na resposta é o 
intervalo de medição. Identifica-se através do Quadro 2, que tanto termos lineares quanto termos 
quadráticos são fatores importantes neste experimento a um intervalo de confiança de 95%. Como 
a razão Fcalculado/Ftabelado foi elevada e maior que o Ftabelado, o modelo pode ser considerado 
estatisticamente não significativo. As curvas de contorno e superfície apresentaram valores que 
minimizam a resposta, na variável X3, entre 18 e 20 horas (0,5 e 1 em valores codificados); na 
variável X2, entre 4,75 e 5 cm ( -1 e -1,5 em valores codificados); e na variável X1, entre 18,75 e 22,5 
gramas de açúcar (0 e -0,5 em valores codificados).

Conclusão: As respostas estimadas pelo modelo de regressão apresentaram concordância com 
os valores experimentais medidos, o que pode ser comprovado pelo coeficiente de explicação 
(R²=0,8114). Através da análise de variância, foi demonstrado que o modelo é estatisticamente 
não é significativo. A realização do experimento foi importante para o aprendizado da técnica de 
planejamento e avaliação experimental. 

Referências: BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos: Pesquisa e 
desenvolvimento na ciência e na indústria. 2 ed. Campinas, SP. Editora Unicamp, 2003.

DA CRUZ, Marcelo Miguel; DE PAIVA CUNHA, Graziela. Aplicação da ferramenta de Projeto de 
Experimentos na identificação dos fatores que influenciam na redução de grãos de milho de pipoca não 
estourados. In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 2016. Rezende: AEDB, 31 
out. – 01 nov. 2016.

FINI. Produtos – Balas de Gelatina. Disponível em: < https://www.finistore.com.br/balas-de-gelatina-
minhocas-500g/p>. Acesso em: 01 jul. 2020.

STATSOFT, INC. (2007). STATISTICA (data analysis software system), version 8.0. www.statsoft.com

http://www.statsoft.com
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Introdução: É fato que o aleitamento materno traz inúmeros benefícios para a dupla mãe-bebê, 
mas outro ponto a ser destacado é sua importância para edificar um planeta sustentável. O Projeto 
Incentivando o Aleitamento Materno do Curso de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo 
desenvolve ações educativas e assistenciais dentro da maternidade de um hospital escola do norte 
do Rio Grande do Sul, que visam incentivar a prática do aleitamento, desmistificar informações e 
proporcionar às nutrizes uma experiência positiva com a amamentação. O propósito deste trabalho 
é relatar a experiência de acadêmicas participantes do projeto quanto às ações desenvolvidas e 
seus impactos na saúde e na sustentabilidade. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado por 
acadêmicas do Curso de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo e integrantes do projeto 
Projeto Incentivando o Aleitamento Materno, efetuado no primeiro semestre de 2021. As ações 
desenvolvidas pelo projeto estão em consonância com inúmeros órgãos de saúde, como o Ministério 
da Saúde a nível nacional e a Organização das Nações Unidas a nível internacional. Instigar a 
prática do aleitamento materno traz vantagens econômicas e ecológicas não só para a dupla mãe-
bebê, mas também para a sociedade em geral. O valor nutricional combinado ao fator imunológico 
presente no leite materno, reflete em benefícios a curto e longo prazo para o lactente. Diarreia, 
risco de infecções, riscos de alergias tem sua incidência diminuída, além de que “nenhuma outra 
estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem na redução das mortes de crianças 
menores de 5 anos” (BRASIL, 2015). A longo prazo, os indivíduos amamentados apresentam 
menor risco para hipertensão, colesterol, diabete e obesidade. Outro fator que impactará na 
saúde pública é o fato da amamentação diminuir a incidência de câncer de mama e diabete tipo 
2 na mulher que amamenta (BRASIL, 2015). Em caso de desmame, a alternativa utilizada são 
as fórmulas lácteas, que para sua produção é necessário uso de energia e água, materiais para 
embalagem que se tornam resíduo após o uso, além de gastos com combustível e produção de 
poluentes para a distribuição (VALADARES, 2016). Em comparação, o leite materno apresenta 
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valor nutricional muito superior, sem gerar resíduos, protegendo o meio ambiente. Neste contexto, 
os temas escolhidos anualmente para a Semana Mundial de Aleitamento Materno estão alinhados 
à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Devido à circunstância atual da pandemia da 
Covid-19, às ações no âmbito hospital foram suspensas e, então, necessitou-se repensar em como 
disseminar informações sobre este tema. Para tal, a rede social escolhida foi o Instagram, onde são 
realizadas postagens produzidas pelos integrantes do projeto, com base em evidências científicas. 
Com isto, as informações alcançam à população em geral e, substancialmente, aos acadêmicos e 
profissionais da saúde.

Conclusão: Identificou-se que o projeto Incentivando o Aleitamento Materno é uma estratégia 
importante que consiste em uma rede de apoio no ambiente de trabalho e na comunidade, uma 
vez que, incentivar a prática do aleitamento materno promove saúde ao bebê e a mãe a curto e 
longo prazo, contribui para o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades sociais.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da Criança: 
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Caderno de Atenção Básica, Brasília, n. 2, 2015.

VALADARES, C. Ministério da Saúde, 2016. Amamentação contribui para desenvolvimento infantil e 
sustentável. Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/noticias/sas/24968-amamentacao-contribui-
para-desenvolvimento-infantil-e-sustentavel . Acesso em: 30 jul 2021. 
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Introdução: A kombucha é uma bebida funcional, pois pode conter probióticos. Ela é obtida por 
meio da fermentação do mosto constituído pela infusão de chá verde e/ou preto com açúcar, pela 
ação da comunidade simbiótica de bactérias e leveduras (SCOBY, do inglês: Symbiotic Culture of 
Bacteria and Yeast). Esta bebida é produzida em escala industrial, artesanal e caseira, possivelmente 
em alguns casos não contando com um controle de qualidade adequado, o que pode acarretar 
contaminações microbiológicas. Considerando a oferta das kombuchas para o consumo humano 
é primordial atender aos parâmetros de identidade e qualidade descritos na legislação brasileira 
Instrução Normativa (IN) nº 41, de 17 de setembro de 2019 (MAPA, 2019), a fim de garantir que 
estas bebidas não causem danos à saúde.

Metodologia: A primeira kombucha teria sido criada para o imperador Qin Shi Huangdi, que 
acreditava ter encontrado o “chá da imortalidade". Inicialmente a kombucha foi difundida como 
remédio natural para inúmeras doenças no Oriente e posteriormente no Ocidente (SUHRE, 2020). 
A kombucha pode ser produzida pela utilização de chá verde e/ou preto, com adição de uma fonte 
de açúcar que pode ser açúcar cristal, mascavo, refinado ou até mesmo mel, sendo fermentado 
pela ação dos microrganismos presentes no SCOBY que pode ser obtido por meio de doações, 
ou seja, pode ter origens diferenciadas. Portanto, com tantas variáveis relacionadas as matérias-
primas e insumos, as kombuchas produzidas podem apresentar variações em sua composição. 
Nesse sentido, se alguma matéria-prima ou insumo apresentar contaminação ou se não forem 
seguidas adequadamente as Boas Práticas de Fabricação (BPFs) pode-se obter um produto com 
contaminação microbiológica, sendo impróprio para o consumo. De acordo com a IN nº 41 de 2019 
(MAPA, 2019) as kombuchas comercializadas no Brasil devem atender aos parâmetros: pH com 
valores entre 2,5 e 4,2; graduação alcoólica em kombucha sem álcool até 0,5 % v/v e graduação 
alcoólica em kombucha com álcool, entre 0,6 e 8,0 % v/v; acidez volátil deve apresentar valores 
entre 30 e 130 mEq/L; e, pressão (atm a 20 °C) em kombucha com adição de gás carbônico, valores 
entre 1,1 e 3,9 atm. Quanto aos parâmetros microbiológicos a IN nº 41 de 2019 (MAPA, 2019) indica 
que sejam seguidos os parâmetros da legislação vigente no Brasil que definem a necessidade de 



Página 435

ausência de coliformes fecais. A fermentação da kombucha se inicia com a ação das leveduras 
que realizam a hidrólise enzimática extracelular da sacarose (principal constituinte do açúcar) em 
glicose e frutose, representada na Equação 1. Em seguida, num processo anaeróbio, as leveduras 
convertem os açúcares em etanol e dióxido de carbono (CO2(g)), representada na Equação 2. 
C12H22O11(s) + H2O(l) ? 2C6H12O6(s) (Equação 1) 2C6H12O6 ? 2C2H5OH + 2CO2 (Equação 2) 
A Equação 3 representa a ação das bactérias acéticas que transformam o açúcar e o etanol em ácido 
glucônico e ácido acético. C2H5OH + O2 ? CH3COOH + H2O (Equação 3) As reações descritas 
fazem parte do processo da primeira fermentação da kombucha pela ação dos microrganismos do 
SCOBY. Normalmente a primeira fermentação é realizada por um período de 7 a 10 dias, formando-
se uma nova película de celulose (SCOBY) que pode ser utilizada em uma nova fermentação. Após 
esse período é possível optar entre consumir a bebida ou realizar a segunda fermentação, também 
conhecida como carbonatação. Nesta etapa, ocorre a retirada do SCOBY e a adição de uma nova 
fonte de açúcar, produzindo gás carbônico, de modo que a kombucha apresenta uma aparência 
parecida com sidra.

Conclusão: A produção da kombucha compreende a possibilidade de variações na utilização de 
matérias-primas e insumos, podendo portanto obterem-se produtos com algumas características 
variáveis. Além disso, é importante realizar um controle de qualidade das matérias-primas, 
insumos e do produto acabado, garantindo a oferta de kombuchas que não causem danos à saúde 
dos consumidores.

Referências: MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa, nº 41 de 
17 set. 2019. Estabelece o Padrão de Identidade e Qualidade da Kombucha em todo o território nacional. 
Brasília, 18 set. 2019. Seção 1, p. 13. Disponível em: encurtador.com.br/xzU48. Acesso em 03 jun. 2021.

SUHRE, T. Kombuchas produzidas e comercializadas no Brasil: características físico-químicas e 
composição microbiana. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Porto Alegre, 2020. Disponível em: encurtador.com.br/rwBNZ. Acesso em: 17 abr. 2021.
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Introdução: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os atributos da nova lei sancionada 
pelo Senado Federal LEI Nº 14.188, DE 28 DE JULHO DE 2021, que define o programa de cooperação 
Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da 
violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), em todo 
o território nacional; e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para 
modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões 
da condição do sexo feminino e para criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. 
Como resultado foi constatado que a maior prevalência é a violência psicológica, causando danos 
emocionais a longo prazo, trazendo sérios prejuízos nas esferas do desenvolvimento e da saúde 
psicológica da mulher. 

Metodologia: Verificou-se também que o ciclo de violência é alimentado pela tolerância e 
autoculpa e pela má compreensão da mesma. Propõem-se outros estudos nesta esfera com 
finalidade de maior compreensão do fenômeno da violência contra as mulheres, sendo assim 
relevante conhecer as representações sociais das mulheres vítimas de violência doméstica. A 
condição de violência é, antes de tudo, uma questão de violação dos direitos humanos. Pode estar 
associada a problemas variados, complexos e de natureza distinta. Também pode estar atrelada 
a questões conceituais referentes à distinção entre: poder e coação; vontade consciente e impulso; 
determinismo e liberdade. Esse tipo de violência ocorre primariamente, e perdura durante todo o 
ciclo de violência; somando-se a essa, com o passar do tempo outras formas de violência vão sendo 
incorporadas. Dessa forma, a violência psicológica ocorre sempre a priori. Observa-se nas vítimas 
sofrimento psíquico, segundo elas mais intenso do que a violência na forma de agressão física. 
Admitem seu caráter silencioso, crônico, comprometedor da saúde psicológica da mulher. Este 
tipo de violência sempre existiu, associada a vários fatores, principalmente a questões de gênero. 
Com extrema importância, a lei sancionada integralmente coibi esse tipo de conduta e busca visar 
o ciclo de violência contra mulher que não parte apenas da violência física, auxiliando tanto contra 
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o combate e a repressão quanto a violência doméstica, um assunto de extrema importância a ser 
debatido como um dos graves problemas da sociedade, tendo um grande aumento durante a 
pandemia do Covid-19. Foi fundamental a criação de um canal silencioso de denúncia para que 
o agressor não percebesse, para socorrer a vítima um dos dispositivos desta lei é a colocação de 
um X na mão para denunciar sem precisar falar, para encaminhamento da vítima ao atendimento 
especializado na localidade, previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), 
e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). A pena prevista inclui reclusão 
de seis meses a dois anos. A punição pelo crime passa a ser de 1 a 4 anos quando há caso de lesão 
corporal. Segundo a lei, a violência psicológica contra a mulher consiste em: "causar dano emocional 
à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir 
ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.” 

Conclusão: Essa chaga tão grande que existe na nossa cultura, o machismo desenfreado que 
oprime a mulher necessitava de proteção, pois a violência psicológica ainda é invisível para 
algumas autoridades públicas, serve para alertar dos primeiros sinais de violência que pequenas 
ações que visam acabar com a autoestima e outros danos emocionais da mulher já é um sinal de 
violência psicológica. 

Referências: BRASIL. Lei nº 14.022, de 7 de julho de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020 (Código Penal). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/
L14188.htm>. Acesso em: 30 jul.2021.

FONSECA, Denire Holanda da; RIBEIRO, Cristiane Galvão; LEAL, Noêmia Soares Barbosa. 
Violência doméstica contra a mulher: realidades e representações sociais. Psicologia & 
Sociedade, v. 24, p. 307–314, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/psoc/a/
bJqkynFqC6F8NTVz7BHNt9s/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 9 ago. 2021.
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Introdução: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os mecanismos de solução para o 
consumidor em relação a LEI Nº 14.181, DE 1º DE JULHO DE 2021 que altera a Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina do crédito 
ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento consumidores. 
A relevância do tema baseia-se no aumento de brasileiros superendividados, um quadro que só 
se agrava diante da crise econômica e da pandemia do Covid-19. Dessa forma, torna-se relevante 
evidenciar o superendividamento enfrentado por consumidores, em especial, vulneráveis. 

Metodologia: Entende-se por superendividamento a impossibilidade do consumidor pagar 
a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo 
existencial que decorre de fatores como: A atuação abusiva dos bancos; A sua falta de educação 
financeira e por circunstâncias posteriores as dívidas. Para sua defesa o consumidor apoia-
se nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, em temas como a educação financeira, 
ambiental, prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão 
social do consumidor e instituir mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do 
superendividamento para a pessoa física e de boa-fé, bem como instituir núcleos de conciliação 
e mediação de conflitos para os cidadãos que estejam nessa condição financeira. A lei do 
superendividamento amplia os direitos básicos do consumidor, pretendendo garantir práticas de 
crédito responsável, salvaguardando o mínimo existencial, por meio de pactuação e repactuação 
da dívida. Conforme o artigo 54-B da Lei n°14.181/2021, a lei do superendividamento para a 
oferta do crédito o fornecedor deverá informar o consumidor, sobre: o custo efetivo total; a taxa 
efetiva mensal de juros; o montante das prestações e o prazo de validade da oferta; o direito do 
consumidor à liquidação antecipada do débito. Apesar do dispositivo legal trazer avanços para 
a proteção do consumidor endividado, como o conceito de custo efetivo total, e dispor que as 
informações devem ser apresentadas ao consumidor de forma clara e resumida. Apresenta o artigo 
54-C, a um tema de importância o qual veda a publicidade da oferta que faça referência: a crédito 
“sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, com “taxa zero” ou qualquer expressão semelhante; 
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à operação sem consultas a serviços de proteção ao crédito; à ocultação da compreensão sobre 
os ônus e riscos da contratação; ao assédio ou pressão ao consumidor, já inscrito em cadastro de 
bloqueio de contato, para contratar o fornecimento de bens. O artigo 54-D dispõe sobre a oferta 
de crédito, impõe ao fornecedor, entre outras condutas: informar e esclarecer adequadamente o 
consumidor sobre o crédito; avaliar de forma responsável e leal as condições do consumidor de 
pagar a dívida contratada. O parágrafo único do artigo 54-D autoriza ao consumidor, que contratou 
crédito flagrantemente incompatível com a sua renda, requerer judicialmente: a redução dos juros; 
a dilação do prazo para o pagamento previsto no contrato original e a indenização por perdas e 
danos. 

Conclusão: Trata-se de um tema que gera debates por estar se tornando muito presente na vida 
dos brasileiros, principalmente, quando se refere a consumidores vulneráveis. Sendo assim, torna-
se importante a apresentação de fatores determinantes para que ocorra o superendividamento. 
Também para a conscientização dos consumidores quanto à gravidade deste problema e apresentar-
lhes medidas para sua solução. 

Referências: BRASIL. Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), 
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do 
superendividamento. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/
L14181.htm. Acesso EM: 27 jul. 2021.

EFING, Antônio Carlos. BAUER, Fernanda Mara Gilbran Bauer. Garantias do consumo. PL 3.515/2015 
é mais um passo no tratamento jurídico do superendividado. Consultor Jurídico, 2017. Disponível em: 
https://url.gratis/Wt3SBs. Acesso em: 27 jul. 2021.
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Introdução: Afecções que atingem o trato respiratório superior estão associados à queda de 
rendimento e performance, e trazem prejuízos aos equinos (SANTOS et al., 2012). O empiema de 
bolsa gutural é a doença mais comum que atinge esta região, e pode ser secundária a processos 
como, faringite, abcessos faríngeos, sequela de adenite ou outros problemas que atingem as vias 
aéreas superiores (THOMASSIAN, 2005). O presente relato visa demonstrar o tratamento clínico e 
cirúrgico de um caso de empiema de bolsa gutural com presença de condróides que teve sucesso, 
devido à rápida abordagem dos médicos veterinários, e à importância da utilização dos meios 
diagnósticos padrão ouro para a identificação da afecção. 

Metodologia: Foi atendido na Clínica Veterinária Guadalupe, Nova Santa Rita/RS, um equino 
fêmea, Crioulo, 13 anos, pesando 430 Kg. Na anamnese foi informado que o animal apresentava 
dificuldade respiratória e espuma branca na região da boca. Na inspeção estática o animal apresentava 
aumento de volume próximo a região dos linfonodos retro-faringeos do lado esquerdo, secreção 
unilateral na narina esquerda, no exame clínico aumento da frequência respiratória, dispneia, ruido 
respiratório, mucosa normocorada e TPC 2 segundos, a temperatura não foi avaliada devido ao 
temperamento do animal. Como exames complementares, foi realizado um hemograma no qual 
apresentava monocitose. Para fins diagnósticos, foi realizada uma endoscopia, onde observou-se 
grande quantia de secreção unilateral na bolsa gutural do lado esquerdo. Inicialmente o animal 
foi submetido ao tratamento clínico, sendo aplicado dexametasona (0,1 mg/kg, IV) e Sulfadoxina 
e Trimetoprim (30 mg/kg, IV), sendo necessária a traqueostomia temporária para desobstrução 
das vias aéreas. Procedeu-se com a lavagem da bolsa gutural com o auxílio de um guia metálico, 
conectado à um equipo com um litro de solução de ringer lactato morno, adicionado sulfato de 
gentamicina 10% (7,5 mg/kg); utilizando-se 12 litros para a lavagem, mantendo-a de forma SID, 
durante dois dias. Sem sucesso, devido ao pouco conteúdo drenado e dificuldade de acesso com 
o endoscópio, foi realizado exame radiográfico, no qual, observou-se um conteúdo radiopaco na 
região da bolsa gutural na projeção latero-lateral. Foi optado pela remoção cirúrgica do conteúdo 
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pelo acesso do triângulo de Viborg. O procedimento foi realizado em estação, com o paciente 
posicionado com a cabeça estendida, previamente cateterizado e sedado com detomidina (0,02 
mg/kg) e morfina (0,2 mg/kg), e submetido à infusão contínua de cetamina (0,6 mg/Kg). Realizou-
se a preparação do local, com tricotomia e antissepsia adequada, e aplicação dos campos cirúrgicos 
estéreis. Foi realizado o bloqueio local com lidocaína 2% na janela de incisão, e realizada a incisão 
de pele com cerca de 5 cm, na direção dorsal e paralela à veia linguofacial, proveniente da borda 
caudal da mandíbula, divulsionado o tecido subcutâneo. Foi localizada a bolsa gutural, devido 
a distensão pelo conteúdo interno. A membrana foi presa por uma pinça de Allis e cortada com 
tesoura de Mayo curva. Foi utilizado afastadores de Farabeuf para melhor visualização interna 
da bolsa, a qual apresentava a formação de massas ovoides, sendo removidas manualmente. 
Foram retirados sete condróides do interior da bolsa gutural. A bolsa gutural foi suturada com fio 
absorvível sintético, ponto interrompido simples e o restante da ferida foi cicatrizada por segunda 
intenção. O tratamento pós cirúrgico foi Sulfadoxina e Trimetoprim (30 mg/kg,IV,SID, por10 
dias), dexametasona (0,1 mg/kg, IV, SID, por 3 dias) e flunixim meglumine (1,1 mg/kg,IV,SID, 
por 3 dias). O paciente recebeu alta no décimo dia de internação, sem complicações.

Conclusão: O sucesso do caso depende da escolha do tratamento assertivo, e da evolução da 
afecção. No presente relato, foi demonstrado a importância da tomada de decisão rápida, associado 
aos melhores meios diagnósticos da atualidade. Mesmo com a presença de condróides, o caso 
obteve sucesso em um curto período de tempo e sem complicações, e o prognóstico foi favorável 
após o procedimento cirúrgico.

Referências: SANTOS, R.V.; MACHADO, V. M. V.; EVANGELISTA, F.C.; et al. Diagnóstico por imagem 
na avaliação do sistema respiratório de equinos. Vet. e Zootec. v. 19, n. 1, p.23-32. 2012.

THOMASSIAN, Armen. Enfermidades dos Cavalos. 4. ed. São Paulo: Livraria Varela, 2005.
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Introdução: Ulceração gástrica é a patologia mais comum do estômago dos equinos e nos 
últimos anos sua frequência tem aumentado. Esta afecção pode manifestar-se de muitas maneiras 
variando com sinais leves, moderados, graves e debilitantes (Murray, 2001), e é considerada a mais 
importante do cavalo atleta relacionada a prevalência e impacto econômico ao proprietário (Lester, 
2004). Enterólitos ou cálculos intestinais são concreções mineralizadas encontradas no intestino 
grosso dos equinos. (JONES et al., 2000). O cólon dorsal direito é o segmento mais largo do cólon. 
Trata-se de um local comum de enterólitos, levando a obstrução do cólon transverso (KÖNIG & 
LIEBICH, 2011). Este trabalho visa elucidar o diagnóstico e tratamento clínico de um equino com 
gastrite e presença de enterólito em cólon dorsal direito, com crises de cólica recorrentes. 

Metodologia: Foi atendido na Clínica Veterinária Guadalupe, Nova Santa Rita/RS, um equino 
macho, garanhão, Crioulo, 10 anos, pesando 450 Kg. Na anamnese foi informado que o animal 
apresentava desconforto abdominal, demonstrado através de reflexo de Flehmen, rolava na baia 
frequentemente. No exame clínico o animal apresentou frequência cardíaca e respiratória alteradas, 
mucosas normocoradas, TPC 4s, normomotilico, temperatura 38,3°C. O hemograma apresentou 
alteração apenas no hematócrito de 48,2%; e a ultrassonografia abdominal, sem alterações. 
Inicialmente o animal foi submetido a fluidoterapia intravenosa associado a pró cinéticos, composto 
por lidocaína 2% (0,25mg/kg), cloreto de potássio 10% (30mEq/L) e cálcio (150mg/kg) diluídos 
em 1 L de cloreto de sódio 0,9%, em 4 litros, adicionados 16 litros de ringer lactato SID, por 2 
consecutivos, normalizando a hidratação do paciente. Devido à melhora do hemograma, porém 
com permanência dos sinais clínicos de cólica e inapetência, o animal foi submetido a jejum hídrico 
e sólido por 8 horas, e posterior gastroscopia, revelando intensa hiperqueratose, ulcerações da 
mucosa aglandular e inflamação. O paciente foi tratado por 16 dias com sucralfato (6g,TID,VO) e 
omeprazol (10 mg,SID,VO). O animal obteve recorrência do sinal clínico de rolamento na baia, que 
era tratado com dipirona, 25mg/kg/IV. A partir disso, juntamente com inapetência e obstipação, o 
animal foi submetido à celiotomia exploratória. Com o paciente anestesiado e preparado para dar 
início à cirurgia, foi realizado uma incisão de pele na linha média, divulsão do tecido subcutâneo, 
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identificação da linha alba, incisão mediana e abertura da cavidade abdominal. Na varredura 
inicial da cavidade foi identificada uma compactação em cólon ventral esquerdo, no qual a 
flexura pélvica foi exposta e posicionada na mesa de enterotomia, e realizada enterotomia para 
descompactação do conteúdo. A enterorrafia foi realizada com sutura em dois planos, schimiden 
e cushing com fio polydioxanona (PDS) 2-0. Posterior a isso, foi identificado um enterólito em 
cólon dorsal direito, o qual foi ordenhado para o cólon dorsal esquerdo, e realizado a enterotomia 
para retirada. A enterorrafia da porção se deu conforme citado anteriormente. As vísceras foram 
reposicionadas e a musculatura da parede abdominal foi suturada em padrão simples contínuo 
com parada americana, fio vicryl 6; subcutâneo com o padrão walking suture, fio PDS 0 e a pele com 
pontos simples isolados e fio de nylon 1. No pós-cirúrgico estabeleceu-se fluidoterapia intravenosa 
associada a pró cinéticos (já citados acima), dimetilsulfóxido (1g/kg/L riger lactato, IV), ambos 
SID por 2 dias. Além disso, foram administrados omeprazol (10mg, SID, VO), metronidazol (20 
mg/kg, VO, BID), pentabiótico (6.000.000 UI, BID, IM), sulfato de gentamicina (7,5 mg/kg, SID, 
IV), flunixin meglumine (1,1ml/kg, IV). O animal recebeu alta após 40 dias de pós operatório 
devido a complicações na linha de incisão. 

Conclusão: Como previsto em literatura, as gastrites acometem grande parte dos equinos atletas, 
e após esgotar as possibilidades de tratamentos clínicos, o animal foi submetido à celiotomia 
exploratória, obtendo a retirada com sucesso de um enterólito com cerca de 2 kg do cólon 
dorsal direito. Mesmo com complicações na linha incisional, o animal recebeu alta sem demais 
complicações. 

Referências: MURRAY, M.J. Diseases of the Stomach. In: MAIR, T., DIVERS, T., DUCHARME, N. Manual 
of Equine Gastroenteroly. Philadelfia: Saunders, 2001, p. 241-245.

LESTER, G. D. Gastrintestinal Diseases of Performance horses. In: HINCHCLIFF, K.; KANEPS, A.; GEOR, 
R.; Equine Sports Medicine and Surgery. Philadelfia: Saunders, 2004, p.1038-1043.

KÖNIG, H. E. et al. Anatomia dos Animais Domésticos – Texto e Atlas colorido. 4.ed. São Paulo, SP: 
Artmed, 2011.

JONES, S. L. et al. Condições obstrutivas do intestino grosso. In: REED, S. M.; BAYLY, W. M. Medicina 
interna equina. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p.586- 596. 2000.
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Introdução: A participação da equipe multiprofissional representa um importante elo para 
a tomada de decisão em uma abordagem mais ampliada da assistência, em que se evidencie a 
puérpera em sua totalidade, descobrindo as suas dificuldades não somente da questão biológica, 
mas também das questões sociais, psicológicas e emocionais, indo além do manejo da amamentação. 
O aleitamento materno é uma prática natural e eficaz. É considerado sinônimo de vida para o bebê, 
tem origem no instinto maternal e apela para o senso de dever e culpa no desempenho dessa 
atividade, deixando de lado o desejo ou direito da mãe de amamentar ou não (VARGAS GSA., 
2015). Desta forma, objetivou-se com este trabalho relatar sobre as ações da equipe multiprofissional 
frente ao manejo no processo de amamentação, vivenciadas por acadêmicas de enfermagem no 
projeto Promovendo o Aleitamento Materno. 

Metodologia: O projeto de extensão Promovendo o Aleitamento Materno, permite ao acadêmico 
de enfermagem aperfeiçoar e colocar em prática o conhecimento científico adquirido e a prática 
sobre a amamentação, em conjunto com a equipe multiprofissional na Maternidade de um hospital 
do município de Passo Fundo, RS. Este projeto oportuniza a vivência aos acadêmicos de Curso 
de Enfermagem no campo prático na área Obstétrica e Neonatal, acompanhando, orientando 
gestantes, puérperas e acompanhantes e discutindo com a equipe sobre dificuldades em relação ao 
manejo da amamentação. As ações de apoio e incentivo ao aleitamento materno em conjunto com 
a equipe multiprofissional, junto às mães contribuem para que a prática da amamentação ocorra 
de forma adequada e com menos dificuldades. Desse modo, torna-se necessário que a equipe 
multiprofissional de saúde atua de forma a levantar as dificuldades e em conjunto possibilitar 
ações de avaliação, apoio e acompanhamento necessário a mãe e o bebê, objetivando a promoção 
e o suporte necessário ao manejo das dificuldades que surgem no decorrer da internação do 
binômio mãe\bebê, promovendo o aleitamento materno, auxiliando as mães frente às dificuldades 
apresentadas e evitando desta forma o desmame precoce. A identificação de dificuldades que 
possam aparecer, evitam a interrupção da amamentação e deve ser feita o mais precocemente 
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possível, para que a equipe realize ações e cuidados adequados junto à mãe e o bebê objetivando 
o aleitamento materno.Os profissionais de saúde integrantes da equipe, devem estar capacitados 
para acolher a gestante durante o pré-natal, assim como no período puerperal, evitando de uma 
certa forma o surgimento de possíveis problemas e dificuldades relacionados ao processo do 
aleitamento materno. 

Conclusão: O incentivo ao aleitamento materno deve ser contínuo, desde o pré-natal, parto e o 
puerpério, envolvendo a equipe multiprofissional da Atenção Básica e hospitalar. Acompanhando 
principalmente nos primeiros dias do puerpério, período onde surgem as maiores dificuldades 
nos cuidados com o bebê, com a amamentação e em que estão mais fragilizadas decorrentes da 
transição do papel materno. 

Referências: VARGAS GSA. A voz da mulher sob a ótica da amamentação no puerpério: uma contribuição 
para a estratégia saúde da família [dissertação de mestrado]. Rio de Janeiro (RJ): Universidade Federal 
Fluminense; 2015.
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Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma mutação genética que resulta em trissomia do 
cromossomo 21, esta se desenvolve como consequência de uma aneuploidia do cromossomo 
humano. O cérebro de pessoas com SD possui anormalidades estruturais, como alterações de 
desenvolvimento na morfogênese e histogênese. Essas condições patológicas são capazes de 
ocasionar atraso ou falha na aquisição de habilidades motoras, de fala e de leitura. Além disso, 
podem causar comprometimento de memória, cognição e compreensão (VACCA 2019). Deste 
modo, indivíduos com SD dispõe de maiores dificuldades de aprendizagem, o que torna mais 
difícil o acesso do sujeito a instituições de ensino superior. A graduação é um momento de 
vivenciar novas experiências e de desafiar-se. Essa nova etapa requer muitas adaptações, como 
inclusão social, promoção da aprendizagem e da permanência, corpo docente capacitado e apoio 
da instituição a esse ingresso.

Metodologia: A Sindrome de Down provoca atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. 
Causa morbidades físicas, como afecções cardíacas, respiratórias, obesidade, instabilidade 
ligamentar e diminuição de tônus muscular. Além disso, provoca retardos intelectuais; indivíduos 
com SD geralmente têm QIs (quociente de inteligência) com atrasos cognitivos de moderados 
a graves, principalmente entre 25 e 55 anos (LUKOWSKI et.al 2019 apud GIBSON 1978). Todo 
indivíduo com SD apresenta déficits cognitivos e de aprendizagem, em graus diferentes, variando 
de leve a grave (LUKOWSKI et.al 2019). Desta forma, é necessário oportunizar a esses indivíduos 
a intervenção precoce e contínua, além da educação inclusiva. A intervenção precoce educacional 
prévia pode ocorrer por meio da Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências, essa lei assegura 
que os indivíduos com Síndrome de Down recebam serviços educacionais exclusivos, porém, 
que não afetem o convívio e a inclusão social. Mori (2016, p.54) afirma que 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”. Sendo assim, é necessário assegurar a esses indivíduos o acesso a instituições de 
ensino superior, mas além disso, garantir sua aprendizagem e a sua existência. Logo, um indivíduo 
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exposto ao ensino superior poderá apresentar dificuldades na aprendizagem, necessitando de 
uma atenção maior. A instituição de ensino pode oferecer a este aluno as adaptações dos materiais, 
o aprimoramento da didática do corpo docente e também inclusão deste aluno a comunidade 
acadêmica. Como suporte para estes acadêmicos, pode-se dispor de monitorias, aulas particulares, 
assistência pscicopedagógicas e psicológicas. Destaca-se a importância da qualificação do corpo 
docente da instituição, para que haja um ensino com equidade, pois se faz necessário adaptações 
de conteúdos e de metodologias diferentes de ensino. 

Conclusão: Entende-se que as instituições de ensino superior devem ter como objetivo avançar 
na educação inclusiva, facilitar o ingresso e o processo de aprendizagem, ademais, preparar o 
corpo docente para tal demanda. Ainda existem muitos desafios quando se trata de educação, e 
um grande passo será garantir a educação dos indivíduos com Síndrome de Down, preconizando 
a inclusão e permanência. 

Referências: LUKOWSKI, Angela F.; MILOJEVICH, Helen M.; EALES, Lauren. Cognitive functioning in 
children with Down syndrome: current knowledge and future directions. Advances in child development 
and behavior, v. 56, p. 257-289, 2019. 

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. 

VACCA, Rosa Anna et al. Down syndrome: Neurobiological alterations and therapeutic targets. 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, v. 98, p. 234-255, 2019.
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Introdução: 1 TEMA: Direito à morte digna e a Bioética 2 OBJETIVOS: Verificar se no processo 
de morte digna a observância do princípio da dignidade humana. Estudar qual a diferença entre 
eutanásia, distanásia e ortotanásia. 3 JUSTIFICATIVA: A presente pesquisa se justifica pelo 
crescimento do assunto, sobre o direito a uma morte digna, no Brasil. A quantidade de pessoas 
que necessitam e pedem por tal benevolência é grande; no entanto, a falta de informação sobre 
o assunto é ainda maior. Diante disso, tornou-se muito importante estudar e aprofundar mais o 
conhecimento sobre o tema. É de suma importância que todos tenham consciência do que é direito 
à morte digna, para que possam usufruir de tal direito e exercer sua autonomia neste processo. Há 
necessidade de analisar qual o entendimento jurídico sobre o problema, para que todos tenham 
ciência se a lei permite que utilizem de um direito seu, para aliviar um fim inevitável, porém 
doloroso e por vezes indigno. 

Metodologia: Como definição, a distanásia, é um termo médico que se refere ao prolongamento 
desnecessário da vida por meio do uso excessivo de remédios, o que pode trazer sofrimento para 
a pessoa. Ao contrario de distanásia, ortotanásia é um termo utilizado para se referir a uma morte 
natural. Nesse método, não ocorre a realização de tratamentos inúteis, invasivos e agressivos, para 
manter a pessoa viva e adiar a morte. O que ocorre é a possibilidade de deixar a vida correr seu 
curso de maneira natural, com a utilização de cuidados paliativos, em casos de doenças terminais. 
Já a eutanásia, é o termo utilizado para abreviar a vida de uma pessoa, é o momento em que se 
busca acabar, de maneira ativa, com o sofrimento de uma pessoa com uma doença incurável, 
terminal, quando não há mais tratamentos que possam melhorar a saúde desse indivíduo. No 
entanto, em muitos países, inclusive no Brasil, a prática da eutanásia é proibida, pois envolve a 
vida humana. A grande maioria das pessoas é contra essa prática, afirmam que o direito à vida é 
inviolável, e que não se pode abreviá-la. Entretanto, é necessário levar em conta que não somente 
o direito à vida é inviolável, mas o princípio da dignidade humana também. O perfil dos pacientes 
que procuram por eutanásia, geralmente é de pessoas com câncer terminal,Alzheimer, dores 
crônicas, entre muitas outras doenças físicas ou psicológicas com quadros irreversíveis. Portanto, 
não há que se pensar que se a eutanásia for legalizada todo mundo que quiser vai fazer, que 
vai ter uma série de pessoas querendo “se matar”. A caso seja legalizada no Brasil, defende-se a 
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necessidade de uma série de regras, há exemplo que a pessoa tenha doença incurável, com laudo 
técnico que comprove isso, esteja num sofrimento insuportável e não tenha qualquer perspectiva 
de melhorar. No Brasil, a prática da eutanásia é crime, embora não haja legislação específica da 
mesma no Código Penal Brasileiro. O que há, é a possibilidade de um enfoque da eutanásia no 
art. 121 do Código penal, sem qualquer excludente de ilicitude, somente um atenuante no § 1° 
do referido artigo, que diz que “o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 
social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 
vítima”. Este ato de piedade é chamado de homicídio privilegiado, ou seja, ocorre um atenuante 
por se tratar de morte misericordiosa. Com isso, entende-se que o consentimento e vontade do 
paciente para prática da eutanásia não retiram a ilicitude ou culpa do agente perante o ato. Como 
bem sabido, o princípio do direito à vida, é inviolável e se refere à sobrevivência e bem-estar do ser 
humano. Já o princípio da dignidade da pessoa humana, é algo relacionado a moral, a pessoa ter 
uma vida digna. Por fim, o princípio da autonomia de vontade define-se por terem os indivíduos, 
desde que dotados de capacidade jurídica, o poder de praticar atos e assumir obrigações de acordo 
com a sua vontade. 

Conclusão: Entretanto, nenhum dos referidos princípios ou a legislação brasileira são a favor 
da descriminalização da eutanásia no país. Permanecendo assim, a prática de tal ato caracterizada 
como crime. O que se tem, conforme a Resolução CFM 2.217/2018, por respeitar a vontade do 
paciente de deixar a vida correr seu curso de forma natural, é a legalização da ortotanásia no Brasil. 

Referências: VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da Eutanásia ao prolongamento Artificial. Aspectos  Polêmicos 
na Disciplina Jurídico-penal do Final de Vida. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005.

PESSINI, Leocir. Bioética: um grito por dignidade de viver. São Paulo: Centro Universitário São Camilo e 
Loyola, 2004.

MALUF. Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 4ª. Ed. São Paulo: Editora 
Almedina, 2020.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 36ª. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019.

NUNES. Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4ª. Ed. São Paulo: Editora 
Saraiva.
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Introdução: O popularmente conhecido como cascudinho (Alphitobious diaperinus), é um inseto 
da ordem Coleoptera e é tratado como praga em granjas de avicultura comercial (DIAS et al., 2013). 
Devido ao fato de possuir uma estrutura cornificada em seu exoesqueleto, quando é ingerido pelas 
aves pode causar lesões no trato gastrintestinal das aves abrindo portas para infecções secundárias, 
além de reduzir o índice de conversão alimentar, pois interfere no balanceamento da dieta e reduz 
o consumo de ração (JAPP, 2008). Também é vetor de transmissão de patógenos virais, fúngicos 
e bacterianos que podem causar grandes impactos na cadeia produtiva. Este trabalho tem como 
objetivo demonstrar a eficácia e apresentar um novo método de tratamento de cama de aviário 
desenvolvido na Universidade de Passo Fundo.

Metodologia: Atualmente um dos maiores problemas enfrentados na cadeia produtiva da 
avicultura é o controle do cascudinho (Alphitobious diaperinus), pois causa inúmeros prejuízos 
aos produtores de carne de frango e outros níveis da cadeia produtiva pelos vários fatores citados 
anteriormente. Hoje em dia seu combate é feito com utilização de inseticidas, que além de caros, já 
se demonstram ineficientes devido à resistência desenvolvida pelos insetos aos princípios ativos. 
Outro ponto negativo da utilização dos venenos é o risco de intoxicação das pessoas envolvidas 
com a aplicação do mesmo nos galpões. O novo método desenvolvido consiste na injeção de 
amônia anidra (NH3) sob uma lona a qual é colocada sobre a cama após a retirada das aves dos 
galpões. Utiliza-se amônia, na forma gasosa, a qual é liberada em pequenas quantidades por um 
aplicador automático, com pequenas aplicações que duram 4 minutos a cada uma hora, totalizando 
um período de 48 horas, mantendo a concentração de amônia sob a lona em aproximadamente 
7.000ppm. Tal concentração é suficiente para eliminar o cascudinho em todas as fazes de seu ciclo 
biológico (ovos, larvas, pupas e adultos), além de outros microrganismos e bactérias patogênicas de 
interesse para da cadeia produtiva, como Salmonella spp. e E. coli. Devido ao fato da amônia anidra 
possuir uma molécula pequena (17g/mol) e que não apresenta carga, ela apresenta facilidade para 
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se difundir pela bicamada lipídica da parede celular das células, e uma vez dentro do citoplasma, 
sequestra íons de hidrogênio livre, levando a um aumento do pH e causando um desequilíbrio 
no mesmo, além de desnaturar proteínas devido ao pH elevado. Na tentativa de reestabelecer a 
homeostase a célula acaba desperdiçando energia, macronutrientes e íons essenciais para produção 
de suas proteínas estruturais, o que induz a célula a lise (LUTHER, 2015). Outros métodos de 
enlonamento que já são utilizados também apresentam bons resultados quanto ao controle do 
cascudinho, porém são ineficientes contra Salmonella spp. O tempo e a exigência de mão de obra 
envolvidos com a execução dos tratamentos tradicionais, como, a necessidade de enleiramento 
da cama ou aplicação de cal, ou de água para facilitar sua fermentação, são pontos negativos que 
dificultam sua aplicação no dia a dia do campo, principalmente em pequenas propriedades que 
não dispõem de mão de obra abundante. Com todos os aspectos envolvidos, o método inovador 
apresenta aplicabilidade em todas as fazes da cadeia produtiva de aves, baixo custo por aplicação 
e investimento com adequações para instalação do sistema, eficiência e facilidade de aplicação, 
redução do tempo de vazio sanitário e da mão de obra envolvida no tratamento da cama, além da 
possibilidade de produzir maior número de lotes por ano, em um mesmo galpão, o que resulta em 
maior lucratividade para os produtores.

Conclusão: A aplicação de amônia em camas de aviário tem eliminado com eficiência o cascudinho 
(Alphitobius diaperinus). Assim, esse novo método contribuirá para reduzir o uso de produtos 
inseticidas e anti-microbianos na cadeia produtiva avícola, otimizando lucros, melhorando a saúde 
dos avicultores e a qualidade dos produtos avícolas produzidos para consumo humano.

Referências: DIAS, D. A; VARGAS, A. B.; ALMEIDA, F. S., Efeitos de dosagem mais concentrada de 
cipermetrina no controle de cascudinho avicultura Rev.Acad., Ciênc. Agrár. Ambient, Curitiba, v. 11, n. 4, 
p. 437-442, 2013

JAPP, AK. Influência do Alphitobious diaperius no desempenho zootécnico de frangos de corte e avaliação 
da terra diatomácea como estratégia para seu controle, 2008, 62, Dissertação - setor de Ciências Agrárias, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008

LUTHER, AK. Ammonia toxicity in bacteria and its implications for treatment of and resource recovery 
from highly nitrogenous organic wastes. Dissertação. Graduate Program in Environmental Science. The 
State University of New Jersey. 2015
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Introdução: O Brasil se destaca no mercado mundial pelo grande potencial produtivo avícola, 
porém enfrenta desafios como a redução dos custos de produção para manter esta cadeia produtiva 
sustentável. Segundo Ramos (2006), o custo da alimentação representa cerca 75 – 80 % do custo 
total da produção de frangos de corte. O constante melhoramento genético dos plantéis levou as 
aves a consumirem mais ração que sua capacidade de digestão (McCarthy, 1983; Mendes, 2001). 
Este trabalho tem o objetivo de avaliar a conversão alimentar, ganho de peso diário, mortalidade e 
rendimento de carcaça em lotes de frangos de corte submetidos a programas de restrição alimentar 
quantitativa.

Metodologia: O experimento foi conduzido em uma granja na cidade de Tapejara – RS, onde 
foram alojadas em três galpões convencionais a quantidade de 9.000 aves mistas cada (machos e 
fêmeas) da linhagem Cobb 500®. Os lotes foram submetidos a três diferentes tipos de dieta, sendo 
o T1 fornecido alimentação ad libitum, T2 seguindo as orientações de alimentação da linhagem, e 
T3 redução de 10% da quantidade indicada para a linhagem. Os lotes receberam ração a vontade 
do dia do alojamento ao 14º dia. As dietas T2 e T3 foram iniciadas a partir do 15º dia e mantidas até 
o 42º dia, quando os lotes foram abatidos. Cada tratamento foi repetido em três lotes subsequentes. 
As aves submetidas ao tratamento T1 e T2 tinham sua ração pesada diariamente antes do 
arraçoamento, sendo ajustada ao número de aves vivas em cada lote. No 42º dia, previamente ao 
abate, os lotes foram submetidos ao jejum de 6 horas e avaliado o percentual de rendimento de 
carcaça. Também foi verificado a conversão alimentar, ganho de peso diário e mortalidade dos 
diferentes tratamentos. A conversão alimentar foi calculada através da divisão da quantidade de 
ração consumida pelo peso das aves vivas e o rendimento de carcaça, avaliando uma amostragem 
de 1% das aves de cada tratamento. Os resultados estão dispostos na tabela 1. Tabela 1 - Efeito 
da restrição alimentar quantitativa no desempenho de frangos de corte. Parâmetro avaliado Ad 
libitum Tabela Cobb - 10% Tabela Cobb Dados da Granja Conversão alimentar 1,82 a 1,72 ab 1,69 
b Mortalidade % 5,23 a 3,52 ab 3,19 b Ganho de peso diário (g) 69,30a 65,69 ab 60,50b Dados do 
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Frigorífico Rendimento % 72,90 a 74,74a 73,29a a,b Letras diferentes na linha indicam diferenças 
significativa (n = 3, Teste de Kruskal-Wallis, teste de comparações múltiplas de Dunn, p < 0,05). 

Conclusão: Observou-se que a restrição alimentar quantitativa, embora tenha reduzido o ganho 
de peso diário, melhorou significativamente (p<0,05) a conversão alimentar e mortalidade de 
frangos de corte. Não houve diferença no percentual de rendimento de carcaça entre os diferentes 
tratamentos.

Referências: MCCARTHY JC et al. A review of genetical and physiological effects of selection in meat-type 
poultry. Rev anim. breed abstracts. 1983;51(2):87-94.

MENDES AA. Jejum pré-abate em frangos de corte. Rev brasileira de ciência avícola. 2001;3(3):199-209

RAMOS L et al. Polpa de caju em rações para frangos de corte na fase final: desempenho e 
características de carcaça. 2006. Availabre from: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
35982006000300024&script=sci_arttext, acess in 05/08/2021
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Introdução: A ordem Anura (sapos, pererecas e rãs) agrupa espécies de anfíbios, e esta é 
representada, no Brasil, por cerca de 1080 espécies, com cerca de 66% de endemismo. Suas 
características, como pele permeável, baixa taxa metabólica, ciclo de vida aquático-terrestre os torna 
organismos adequados para serem usados como bioindicadores de qualidade ambiental (BABINI 
et al., 2015). Os anfíbios anuros evoluíram e se adaptaram aos mais variados tipos de hábitats, 
se beneficiando de estratégias de reprodução e forrageio. Paisagens com maior biodiversidade 
demonstram um efeito positivo na riqueza de anfíbios, principalmente por fornecer uma maior 
diversidade de microhabitats (CURI; CÉSPEDEZ; ÁLVAREZ, 2014). Neste sentido, o presente 
estudo objetiva avaliar a relação entre micro-habitat e composição de espécies em áreas de 
preservação permanentes no Campus I da Universidade de Passo Fundo em Passo Fundo/RS.

Metodologia: O estudo foi realizado no Campus I da Universidade de Passo Fundo (UPF), 
localizada na região do planalto médio, no estado do Rio Grande do Sul. O trabalho foi realizado 
durante os meses de novembro e dezembro de 2020, em três poças distintas: Área de Preservação 
Permanente, com plantio de Psidium sp. e uma elevada abundância de macrófitas aquáticas 
(lago do jacaré); outra poça em um ambiente mais heterogêneo, com regeneração natural (lago 
da capivara); e a última poça em ambiente cercado por lavouras (lago da CEPAGRO). Em cada 
poça selecionamos três pontos, onde registramos a riqueza e abundância das espécies. Por meio 
de observações diretas registramos o tipo de vegetação ou substrato em que cada espécime 
estava vocalizando. As categorias utilizadas foram: (i) água; (ii) vegetação baixa (<1 m) sobre a 
água; (iii) vegetação alta (>1 m) sobre a água; (iv) solo; (v) vegetação baixa (<1 m) sobre o solo; 
(vi) vegetação alta (>1 m) sobre o solo. O esforço amostral totalizou 40h30min. Registramos um 
total de sete espécies, cinco gêneros e três famílias, ocupando distintos sítios reprodutivos, sob 
diferentes graus de antropização. A espécie com maior abundância foi Dendropsophus sanborni 
(Schmidt, 1944), seguido de Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826). Outras espécies foram menos 
abundantes, dentre elas, Physalaemus carrizorum (Cardozo and Pereyra, 2018), Leptodactylus 
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luctator (Hudson, 1892), D. minutus (Peters, 1872), Boana pulchella (Duméril and Bibron, 1841) 
e Odontophrynus americanus (Duméril and Bibron, 1841). Os microhabitats mais utilizados 
pelos anuros foram água (P. carrizorum, P. cuvieri e L. luctator) e vegetação baixa (<1m) sobre 
a água (D. sanborni, D. minutus e B. pulchella), não registramos nenhum táxon em outros tipos 
de substrato. Houve uma maior diversidade de anuros na poça 3, de acordo com os índices de 
Simpson (C= 0.5539) e Shannon-weaver (H’= 0.4502), seguido da poça 1 (C= 0.5481; H’= 0.4191). 
A poça 2 apresentou os menores índices de diversidade no decorrer do estudo (C= 0.3813; H’= 
0.3035). Com base no índice de Jaccard, houve uma maior similaridade entre as poças 3 e 1, sendo 
a poça 2 menos semelhante na composição das espécies. A diversidade de anuros registrada no 
campus I foi expressiva, considerando o baixo esforço amostral que dificultou o levantamento 
de informações mais concisas. Em estudos prévios, os pesquisadores registraram 29 espécies de 
anuros na região norte do Rio Grande do Sul, sendo 11 destas, registradas previamente no campus 
I da UPF (BALBINOTT et al., 2015).

Conclusão: O presente levantamento representa apenas uma pequena parcela da diversidade de 
anfíbios do campus, contudo, um maior esforço de amostragem poderá aumentar significativamente 
a sua riqueza e abundância no campus I da Universidade de Passo Fundo. As áreas de preservação 
permanentes são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, garantindo recursos 
alimentares, reprodutivos e abrigo.

Referências: BABINI, M. S. et al. Implicaciones de la urbanización en la presencia, distribución y ecología 
reproductiva de la fauna de anuros de una ciudad del área central de Argentina. Revista Mexicana de 
Biodiversidad, [S.L.], v. 86, n. 1, p. 188-195, mar. 2015. 

BALBINOTT, Natália et al. Distribuição espacial e temporal de anuros em ambiente antropizado em poças 
permanentes no norte do rio grande do sul. Anais da Semana do Conhecimento, Passo Fundo, v. 1, n. 1, p. 
1-3, nov. 2015.

CURI, L. M.; CÉSPEDEZ, J. A.; ÁLVAREZ, B. B. Composición, distribución espacial y actividad de 
vocalización de un ensamble de anuros dentro de la región fitogeográfica del Chaco Oriental. Revista 
Mexicana de Biodiversidad, [S.L.], v. 85, n. 4, p. 1197-1205, dez. 2014.
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Introdução: Os glaucomas geralmente estão relacionados com a drenagem diminuída de humor 
aquoso através da trama trabecular da câmara anterior ou ângulo iridocorneano e através da rede 
uveoescleral. Em gatos, os glaucomas são predominantemente secundários à uveíte anterior e a 
neoplasias, (MERCK, 2014).A técnica de enucleação transpalpebral engloba o nível de dissecção 
ligeiramente mais externo do globo (CAPLAN; YU-SPEIGHT, 2014).O prolapso da glândula da 
membrana nictitante é causada por defeitos nos anexos entre a glândula da terceira pálpebra e 
periórbita, sendo essa condição mais comumente observada em cães, geralmente, bilateral, sendo 
pouco relatada em felinos (CAPLAN; YU-SPEIGHT, 2014). O objetivo desse trabalho é relatar um caso 
de enucleação transpalpebral e correção de prolapso da terceira pálpebra unilateral em um felino. 

Metodologia: Foi atendido um felino, macho, não castrado, sem raça definida, com 8 meses de 
idade, pesando 3,2 kg, o mesmo já havia passado por atendimento por oftalmologista veterinário 
que o encaminhou para procedimento cirúrgico de enucleação do olho direito e redução da 
glândula terceira pálpebra do olho esquerdo, devido diagnóstico de glaucoma e catarata no olho 
direito e protrusão da glândula da terceira pálpebra no olho esquerdo. O animal apresentava o 
quadro há três meses, fazendo o uso de colírios de cloridrato de dorzolamida, 1 gota/olho/TID 
no olho esquerdo e colírio de dexametasona + ciprofloxacino, 1 gota/olho/TID no olho direito. 
No exame físico animal apresentava frequência cardíaca de 120 bpm, frequência respiratória de 
24 mpm, tempo de preenchimento capilar de 1 segundo e temperatura retal de 39,9ºC. Foram 
realizados exames de sangue, como hemograma completo e perfil bioquímico para avaliação 
pré-operatória. O exame de hemograma completo não apresentou alterações significativas de 
nota, no exame bioquímico foi observado leve aumento nas enzimas fosfatase alcalina e ureia. O 
paciente foi encaminhado para o procedimento, preparado previamente com jejum de 6 horas. 
Antibioticoprofilaxia realizada com cefalotina (25mg/kg/IV). O animal foi mantido em anestesia 
inalatória. O procedimento iniciou-se com tarsorrafia para unir as pálpebras superior e inferior 
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com pontos contínuos simples, usando fio de nylon 3-0. Realizado uma incisão transpalpebral 
ao redor de toda a órbita seguido de dissecação de todos tecidos perioculares. Após identificação 
e pinçamento do pedículo óptico, o mesmo foi excisado, e realizada a hemostasia com ligadura 
circular utilizando fio de nylon 3-0. Realizado o fechamento do septo orbital com fio de nylon 2-0, 
realizando uma tela para evitar o afundamento do olho no pós-operatório, a redução do espaço 
subcutâneo foi realizada com fio de poliglecaprone 25 3-0, e a dermorrafia realizada com nylon 
5-0 em padrão isolado simples. Já, na marsupialização da glândula da terceira pálpebra foram 
realizadas duas incisões paralelas ventral e dorsal através da conjuntiva bulbar. Realizada sutura 
com fio de poliglactina 910 6-0 em padrão contínuo simples unindo as duas serosas e invaginando 
a glândula para sua posição anatômica. O paciente recebeu alta médica no outro dia recebendo 
prescrição para administração em casa de dipirona sódica (25mg/kg/TID/VO) por quatro dias, 
omeprazol (1mg/kg/SID/VO) durante sete dias, cloridrato de tramadol (1mg/kg/TID/VO) por 
quatro dias, meloxicam (0,05mg/kg/SID/VO) por três dias e cefalexina (15mg/kg/BID/VO) por 
sete dias. Além de cuidados de limpeza da ferida cirúrgica duas vezes ao dia e manter o paciente em 
uso do colar elizabetano até a retirada dos pontos. que ocorreu após 14 dias do procedimento, onde 
o paciente apresentava-se bem clinicamente e a ferida plenamente cicatrizada, sendo concedida a 
alta médica e observado um bom prognóstico cirúrgico.

Conclusão: Protrusão da glândula de 3ª pálpebra não apresenta bons resultados com tratamento 
clínico, sendo o cirúrgico o mais indicado. O glaucoma é uma doença grave, que causa cegueira 
quando não tratado, mas, muitos animais são encaminhados tarde ao oftalmologista, o que pode 
gerar enucleação. Assim, conclui-se que a enucleação e a técnica de Morgan modificada foram 
adequadas para o tratamento do felino.

Referências: CAPLAN, Elaine R.; YU-SPEIGHT, Audrey. Cirurgia do Olho. In: FOSSUM, Theresa Welch. 
Cirurgia de Pequenos Animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. cap. 17. 
OLHO e Ouvido. In: MERCK. Manual de Merck de Veterinária. 10. ed. [S. l.]: Grupo GEN, 2014. ISBN 978-
85-412-0437-8.
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Introdução: Corpo estranho (CE) é qualquer objeto consumido que não é digerido pelo 
organismo. Muitas vezes, o CE bloqueia o fluxo do trato gastrointestinal e provoca sinais clínicos 
digestórios obstrutivos como vômito, diarreia e dor abdominal aguda (MUDADO et al., 2012; 
RABELO, 2012). O diagnóstico baseia-se no histórico, sinais clínicos, exame físico, laboratorial e 
de imagem, como raio-x e ultrassom, além da endoscopia (FOSSUM, 2014). A remoção do CE é 
o tratamento prioritário, podendo ser realizado por duas técnicas. A endoscopia digestiva alta á 
a técnica preferencialmente utilizada por ser mais rápida, menos invasiva e menos estressante 
para o animal, contudo, nem todos os CE podem ser removidos, sendo necessário procedimento 
cirúrgico (MUDADO et al., 2012; NELSON; COUTO, 2015). O objetivo desse trabalho é relatar o 
caso de um canino com corpo estranho intestinal removido por enterotomia. 

Metodologia: Foi atendido um canino Pitbull, macho, pesando 31 kg, com um ano e oito meses 
de idade, apresentando histórico de vômito de coloração esverdeada há nove dias, alguns episódios 
de ingestão de grama, anorexia, prostrado e diarreia mucosa. Não foi possível realizar exame físico 
detalhado devido temperamento agressivo, apenas constatada mucosas hiperêmicas. O mesmo 
foi encaminhado para exame de ultrassonografia abdominal. O estômago e intestino delgado 
apresentavam paredes espessadas, motilidade presente, sugerindo gastrite e enterite. Durante 
avaliação do abdome epigástrico direito, foi visualizado uma estrutura ovalada, hiperecogênica, 
formadora de forte sombreamento acústico posterior, com 2,94cm de comprimento, localizado no 
lúmen intestinal, sugestivo de CE em de jejuno. Realizados exames laboratoriais para avaliação 
do estado geral do paciente. No hemograma foi constatada trombocitopenia e leucocitose por 
neutrofilia sem desvio à esquerda. A bioquímica sérica apresentava aumento da enzima alanina 
aminotransferase e hipocolesterolemia. O animal foi encaminhado para exame de endoscopia 
digestiva alta na tentativa de remoção do CE, porém a localização do mesmo impossibilitou, 
sendo necessário recorrer ao procedimento de celiotomia exploratória. O paciente foi mantido sob 
anestesia inalatória com isoflurano. Realizada incisão pré-retro umbilical de pele e subcutâneo, 
hemostasia dos vasos e celiotomia. Inspecionado todo o sistema digestório, desde cárdia ao cólon. 
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As alças intestinais encontravam-se com bastante gás, presença de corpo estranho em jejuno, 
além de apresentar um segmento jejunal de aproximadamente 20cm, com coloração enegrecida. 
Após realizar avaliação da viabilidade intestinal, optou-se por não remover essa porção, pois 
havia peristaltismo e pulso mesentérico. Realizada incisão distal ao CE (aproximadamente 5 cm, 
sugestivo de osso) com bisturi e ampliada com tesoura de Metzembaum. Realizada a lavagem 
do local e síntese com ponto isolado simples, usando nylon 3-0. Celiorrafia realizada em padrão 
sultan com poliamida 1, redução do subcutâneo com nylon 2-0 em padrão simples contínuo e 
dermorrafia padrão intradérmico com poliglecaprone 25 2-0. Devido o temperamento do paciente, 
o mesmo recebeu alta após 1 dia do procedimento, com prescrição para administração em casa 
de tramadol (2mg/kg/IM/QID), omeprazol (1mg/kg/IV/ID), citrato de maropitant (1mg/kg/
SC/ID), meloxicam (0,2mg/kg/IV/ID), metronidazol (15mg/kg/IV/BID) e cefalexina (25mg/
kg/VO/BID). Repassadas informações ao tutor sobre higienização da ferida, curativo, uso de 
roupa cirúrgica, alimentação pastosa nos primeiros setes dias e realização de ultrassonografia para 
acompanhamento da porção intestinal que se apresentava alterada. Após 14 dias do procedimento 
o paciente apresentava-se bem clinicamente, estava defecando normalmente a ferida plenamente 
cicatrizada, obtendo um bom prognóstico cirúrgico. 

Conclusão: CE’s são comuns, o rápido diagnóstico, pode ser decisivo à recuperação. O tratamento 
depende da localização do CE, o tipo, entre outros. Em geral, não havendo complicações, o 
prognóstico é bom. É papel do veterinário, informar ao tutor sobre o perigo de fornecer alimentação 
com ossos e brinquedos pequenos,?que possam causar obstruções ao serem ingeridos, pondo em 
risco à vida do animal.

Referências: FOSSUM, Theresa Welch (ORG.). Cirurgia do sistema digestório. In: Cirurgia de pequenos 
animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

MUDADO, Mariana Amata.; DEL CARLO, Ricardo Junqueira.; BORGES, Andréa Pacheco Batista.; 
COSTA, Paulo Renato dos Santos. Obstrução do trato digestório em animais de companhia, atendidos em 
um Hospital Veterinário no ano de 2010. Revista Ceres, Viçosa, v. 59, n. 4, p. 434–445, 2012. Disponível em: 
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Introdução: A etiologia mais comum de hipertireoidismo, representando 80% dos casos, é a 
Doença de Graves. Essa tem origem autoimune, com prevalência incerta e cursa com manifestações 
e complicações sistêmicas (1). O hipertireoidismo ocorre em 1% das pacientes grávidas, e destas 
0,5% são afetadas pela Doença de Graves (4), podendo aparecer durante a gestação, ou no pós-
parto e para mulheres que já tinham a doença, pode ocorrer exacerbação ou recidiva (4). Diante 
disso, sabe-se que, o hipertireoidismo de Graves não controlado na gravidez pode levar a 
complicações maternas, obstétricas, fetais e neonatais (3). O diagnóstico na gestação não é simples, 
e deve sempre ser diferenciado das alterações transitórias e fisiológicas da tireoide, durante a 
gestação (1,5). Considerando isso, é igualmente importante o aconselhamento preconcepção, e 
acompanhamento durante a gestação. Dessa forma, esse trabalho objetiva apresentar as principais 
alterações, os riscos gestacionais e o manejo adequado. 

Metodologia: Para a presente revisão foram utilizados periódicos na plataforma de dados 
Pubmed, com o descritor “hyperthyroidism in pregnancy”. A gestação aumenta a demanda 
metabólica e gera mudanças fisiológicas na função tireoidiana (1). Essas alterações são: o aumento 
da globulina ligada a tireoide (TBG), a estimulação dos receptores do hormônio estimulador da 
tireoide (TSH) e da gonadotrofina coriônica humana (hCG) e o suprimento do iodo disponível para 
a tireoide. (2). A hCG é produzida pela placenta e sua estrutura é parecida com à do TSH, podendo 
estimular a tireoide da gestante, quando em altas concentrações (1). No final do primeiro trimestre, 
haverá um pico de hCG, aumento do T4 livre e suprimento do TSH (com valores indetectáveis) (1). 
Isso ocorre em até 5% das gestantes e com quadro clínico brando e transitório de hipertireoidismo, 
chamado de hipertireoidismo transitório gestacional (HTG) (1,2). Após o segundo trimestre, 
então, há um processo de diminuição dos níveis de TRAb, assim, a doença entra em remissão, 
normalizando valores de TSH sérico (1,4). A TBG, no entanto, aumenta durante a gestação para 
responder aos níveis de estrogênio, atingindo o pico em 20 semanas e voltando a estabilizar com 
o dobro do nível antes da gestação (2). Enquanto isso, o iodo materno é enviado para o feto e mais 
depurado pelos rins (2). Depois do HTG, a causa mais comum de hipertireoidismo na gestação é a 
Doença de Graves (DG) (3). A DG, na gravidez, ou é uma condição já conhecida ou é identificada 
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apenas durante a gestação. Em geral, os sintomas já são conhecidos antes da gestação (2). Essa, 
é definida pelo TSH baixo (<0,1 mJ / L) ou indetectável (<0,01mU / L), com T4 livre acima dos 
limites de referência na gestação (2). Se estiver indicando hipertireoidismo, solicita-se o TRAb. O 
T3 tem um papel limitado na gravidez (5). Vale ressaltar, também, que a cintilografia de tireoide é 
contraindicada durante a gestação (1). A clínica sugestiva inclui bócio, taquicardia, perda de peso 
e exoftalmia (3,5). Em relação às complicações, o hipertireoidismo clínico, é associado com aborto, 
parto prematuro, descolamento prematuro de placenta, pré-eclâmpsia, insuficiência cardíaca 
congestiva e crise tireotóxica (1). Já em relação ao feto, os autoanticorpos estimuladores do receptor 
de TSH, podem causar hipertireoidismo fetal, necessitando de tratamento. Essencial lembrar que 
o TRAb atravessa a placenta e estimula a tireoide do feto, podendo causar hipertireoidismo fetal 
(5). Diante disso, sabe-se que a base do tratamento para a Doença de Graves na gravidez são as 
drogas antitireoidianas (DAT). O Propiltiouracil (PTU) e o Metimazol são igualmente eficazes no 
controle do hipertireoidismo durante a gestação, sobretudo no primeiro trimestre (1,4). Ambos 
têm efeito teratogênico, no primeiro trimestre, (pois atravessam a placenta e entram na circulação 
fetal) (1,4). Percebe-se, portanto, a importância do diagnóstico e tratamento para a gestante, o feto 
e o recém-nascido. 

Conclusão: O hipertireoidismo na gestação é um desafio durante o diagnóstico e tratamento. 
Portanto, é imprescindível que o médico tenha conhecimento da progressão natural da doença, 
das hipóteses não fisiológicas, e das opções de tratamento, afim de manter o eutireoidismo durante 
a gravidez para aumentar as chances de um bebê saudável.

Referências: 1. Vilar, Lucio. Endocrinologia Clínica . (7ª edição). Grupo GEN; 2020.

2. L.PARKES, Ilana; SCHENKER, Joseph; SHUFARO Yoel. Tryroid disorders during pregnancy. 
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5. AZIZI, Fereidoun; AMOUZEGAR, Atieh. Management of hyperthyroidism during pregnancy and 
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Introdução: Segundo Sorahya (2019) em concordância com Corcoran & Wals (2004), as 
Instituições de Ensino Superior (IES) possuem grandes responsabilidades na construção de um 
futuro sustentável, pois o papel de transmitir o conhecimento é das universidades. Tendo a 
educação como uma ferramenta de mudança é possível promover o desenvolvimento sustentável. 
No ano de 2015 foi aprovada pelas Nações Unidas a Agenda 2030 com o objetivo de encontrar o 
equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental buscando a sustentabilidade, assim 
foi elaborado 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Sabendo que o papel das IES 
é educar e buscar um futuro mais sustentável é possível aplicar as metas estabelecidas pelos ODS, 
entretanto somente se concretizarão se o compromisso se tornar efetivo por meio da educação. 
Dessa forma o objetivo desse estudo é explorar a relação das dissertações defendidas no PPGEng 
da Universidade de Passo Fundo com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Metodologia: A metodologia desse estudo é baseada na análise de conteúdo. Para isso foram 
analisadas todas as dissertações publicadas nos anos de 2005 a 2020 do Programa de Pós-graduação 
em Engenharia Civil e Ambiental - PPGEng da Universidade de Passo Fundo (UPF). Para a 
realização da análise foi utilizado o Programa Microsoft Excel. As dissertações foram separadas por 
anos, em tabelas em que consta o título e autor da dissertação, e com qual ODS a dissertação está 
relacionada. Pelo título e/ou pelo resumo, foi definido qual ODS se relacionava com a dissertação. 
As dissertações publicadas nos anos de 2005 a 2014 foram analisadas para verificar se antes 
mesmo da criação da Agenda 2030, o tema sustentabilidade já estava sendo utilizado, sendo assim 
comprovado que temas relacionados com os ODS já eram abordados, tendo como mais recorrentes 
os temas relacionados aos ODS 12, 11, 9, 6 e 3. O percentual de dissertações que não puderam 
ser relacionados aos ODS ficou abaixo de 35% em todos os anos. A partir do ano de 2015, após 
a implantação da agenda 2030 foi possível perceber que todas as dissertações abordavam temas 
relacionados com pelo menos um dos 17 ODS, sendo que no ano de 2015 os ODS mais abordados 
foram ODS 12, 14, 9, 11 e 15. Nos anos de 2016 e 2017 os ODS predominantes foram ODS 9, 11, 12, 
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13, 6. No ano de 2018 os ODS 15, 13, 9, 12, 11 foram os mais abordados. Já no de ano 2019 os ODS 12, 
13, 7, 15 e 11 foram os mais frequentes, sendo utilizado o ODS 7 que traz o tema da energia acessível 
e limpa para todos pela primeira vez, sendo esse, um tema que vem ganhando lugar nas pesquisas 
devido a sua importância. Por fim no ano de 2020 os ODS predominantes foram os ODS 12, 9, 13, 11 e 
7. Com essa análise é possivel perceber que ao longo dos anos os ODS mais utilizados foram os ODS 
9, 11, 12 que remetem a temas sobre indústria, inovação e infraestrutura; cidades e comunidades 
sustentáveis; consumo e produção sustentável respectivamente, os quais são temas diretamente 
relacionados aos cursos de Engenharia Civil e Ambiental aos quais fazem relação com o PPGEng da 
UPF. Nas dissertações publicadas a partir do ano de 2015 foi realizada uma análise através do corpo 
da dissertação, para verificar se algum dos 17 ODS foram abordados explicitamente. O resultado 
obtido não foi o esperado, imagina-se que devido a sua importância a partir do ano de 2015 os 17 
ODS fossem abordados explicitamente nos estudos. O percentual de dissertações que abordavam 
os 17 ODS explicitamente ficou abaixo de 12% na maioria dos anos, sendo apenas no ano de 2019 
obtido um percentual de 37,50%. Fica evidente que há muito o que melhor quando o assunto é 
educar buscando um futuro mais sustentável, é preciso falar cada vez mais sobre os 17 ODS e a 
agenda 2030, tanto nos trabalhos de dissertações como dentro das universidades.

Conclusão: Sendo assim, destaca-se a importância de abordar os ODS em universidades. Os 
resultados demonstram que temas relacionados aos ODS já eram abordados nas IES, antes de 
2015. Após a criação da Agenda 2030, o percentual de trabalhos aumentou. Portanto, incentivar 
essas pesquisas é necessário, pois pela educação é possível tornar efetivo o compromisso de uma 
sociedade mais consciente e sustentável.

Referências: SACRAMENTO, S. O Papel das Instituições de Ensino Superior na Construção de um Futuro 
Sustentável através do Ensino. Dissertação (Mestre em Estudos do Ambiente e Sustentabilidade) - Escola 
de Ciências Sociais e Humanas Departamento de Economia Política, Instituto Universitário de Lisboa. 
Lisboa. 2019.
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Introdução: A falsa realidade que paira sobre o sistema prisional brasileiro hoje é que as 
prisões são uma ferramenta concedida pelo Estado para proteger a sociedade de indivíduos que 
supostamente causam caos e desordem na vida da comunidade. No entanto, a verdadeira face 
desse cenário ilusório é que, de fato, o Estado tem concedido aos indivíduos os meios para que 
se encontrem diante de um único caminho que os leva a cometer atos que levam à prisão. Privar 
essas pessoas de sua liberdade visa, teoricamente, reintegrar os criminosos à sociedade e controlar 
os crimes, mas na prática esse propósito é completamente ignorado e violado pelo Estado, pois 
o texto constitucional prevê uma série de cláusulas arraigadas, na realidade, como a dignidade 
humana, proibição de tortura, castigo cruel, respeito pela integridade física e mental, etc. 

Metodologia: Não há dúvida de que o preconceito contra pessoas que interagem com o mesmo 
sexo é muito difundido no Brasil, caracterizado pelo aumento do preconceito, seguido de violência 
e indiferença. Portanto, quando essas pessoas forem irresponsavelmente afetadas pelo Estado e 
presas, a situação se agravará. O preconceito e a violência habitual que existem fora das instituições 
prisionais são ainda maiores e mais persistentes dentro das instituições prisionais. Embora a lei 
estipule que certos direitos devem ser cumpridos, por exemplo, ser chamados pelos nomes sociais, 
mas na prática, na maioria dos casos, á negligência em cumpri-los, pois apenas em alguns casos, 
esses direitos são de fato, segurados. Devido à existência de dominação heterossexual masculina 
mesmo nas prisões, os indivíduos que constituem o grupo LGBTQI+ são fortemente abusados e 
violados tanto sexual como psicologicamente. A Faculdade de Direito desenvolve há 17 anos o 
projeto de extensão Projur Mulher e Diversidade, sendo que desde o ano de 2017 atua na estrutura 
multicampi abrindo suas portas para o acolhimento e atendimento das mulheres e população 
LGBTQIA+ em Sarandi. Desde então atua conectado à pesquisa do grupo Dimensões do poder, 
gênero e diversidade, atendendo às diferentes demandas apresentadas pela comunidade e 
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autoridades públicas, como é o caso da temática em questão trazida pela Pastoral Carcerária. O 
problema em questão aponta para o diagnóstico de um sistema prisional baseado em normativas 
heteropatriarcais, o qual invisibiliza e, portanto, nega a sexualidade diversa, acrescentando um 
plus no cenário de violações aos direitos humanos. Assim, embora a Lei de Execução Penal silencie 
sobre as questões da sexualidade, o Brasil possui a Resolução conjunta 1º 15/04/2014: Conselho 
nacional de política criminal e penitenciária e Conselho nacional de combate à discriminação, a 
qual reconhece a diversidade sexual e determina, em seu artigo 3º que às travestis e aos gays 
privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, considerando a sua segurança e especial 
vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivência específicos, ficando tal possibilidade 
condicionada a sua manifestação de vontade. Já o artigo 4°, estabelece que as pessoas transexuais 
masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Entretanto, 
o descumprimento da Resolução é a prática corrente na execução penal, de modo que reconhecido 
o problema o Projur se volta para ações de informação e sensibilização, por meio das redes sociais, 
o que se efetivou no mês do Orgulho LGBT (junho), segue com reuniões com as equipes técnicas 
dos presídios da região e a seguir a entrega de parecer e pedido de providências ao Judiciário e, 
posteriormente, atuação conjunta com a Comissão da Diversidade da OAB/RS.

Conclusão: Assim, sendo o planejamento está em execução, tendo concluído apenas a primeira 
fase. A conclusão preliminar acompanha o diagnóstico da Pastoral Carcerária, indicando que a 
prática enraizada e disseminada se sobrepõe à legislação e aos direitos humanos, todavia o caminho 
para a transformação já teve início.

Referências: PENAL, LEI DE EXECUÇÃO. LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984. Institui a Lei de, 1984.
RESOLUÇÃO CONJUNTA 1º 15/04/2014. 
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Introdução: A cardiopatia se trata de uma incapacidade no fornecimento de suprimento 
sanguíneo adequado ao miocárdio. Vários fatores são relacionados à gravidade com que a doença 
se manifesta, incluindo hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, idade, tabagismo, sexo, 
além do comprometimento funcional do ventrículo esquerdo (best practice, 2021). Uma das 
principais complicações da cardiopatia isquêmica é o IAM (Infarto Agudo do Miocárdio), que pode 
se apresentar com ou sem supradesnivelamento do segmento ST, caso a ser discutido a seguir. 
Existem casos em que o infarto ocorre sem a presença de obstruções significativas das coronárias, 
classificadas na literatura como síndrome MINOCA - Myocardial Infaction with Nonobstructive 
Coronary Arteries. Tem prevalência de 6% dos casos de IAM, ocorre mais em jovens e no sexo 
feminino. Este trabalho tem como justificativa a baixa frequência de diagnósticos da síndrome 
MINOCA e seu objetivo é revisar o assunto relacionando com o caso clínico. 

Metodologia: Paciente feminina, 67 anos, ex tabagista, com hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes. Refere muita tosse e falta de ar, além de grande cansaço ao realizar atividades físicas 
de médios esforços, como caminhadas, relata alívio dos sintomas com o decorrer da atividade. 
Recebida na emergência, relata ter sentido grande mal-estar, dor no peito, calor seguido de 
frio na região da cabeça. Paciente proveniente do pronto socorro trazida de maca pela equipe 
de enfermagem, consciente, orientada, verbalizando, pupilas isofotorreagentes, Glasgow 15, 
oxigenando em ar ambiente, com acesso venoso periférico em MSE número 20 infundindo 
soroterapia a 20 gotas/minuto. HGT = 129 mg/dl. Ao exame clínico apresentava bom estado 
geral, lúcida, orientada e coerente, mucosas úmidas e coradas. Interna após quadro de SCASSST 
– síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST, submetida a um 
cateterismo sem evidencia de lesões coronarianas importantes. Apresenta ponte intramiocárdica 
em ADA (artéria descendente anterior). Foi submetida a um ecocardiograma o qual revelou o 
ventrículo esquerdo com remodelamento concêntrico, com aumento da espessura do septo basal 
(16 mm), aparente hipocinecia do septo anterior apical e inferior apical, demais paredes com 
contratilidade preservada; refluxo leve pela válvula mitral; válvula aórtica com espessamento de 
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seus folhetos; átrio esquerdo com dimensões internas aumentadas e válvula tricúspide com refluxo 
fisiológico. Fluxo turbulento em VSVE (via de saída do ventrículo esquerdo) relacionado com o 
espessamento dos folhetos da válvula aórtica. Sobrecarga atrial esquerda devido a insuficiência 
mitral. Paciente apresentava sopro sistólico devido ao refluxo da válvula mitral. ADA com trajeto 
longo e tortuoso, apresentando lesão discreta em sua porção proximal e trajeto intramiocárdico 
em sua porção medial. Obstrução da via de saída do VE (ventrículo esquerdo). O remodelamento 
e a hipertrofia do VE são respostas adaptativas à sobrecarga sistólica crônica de pressão, sendo 
comumente encontrados em pacientes com hipertensão arterial sistêmica (HAS) e estenose valvar 
aórtica (EAo). A hipertrofia é o ponto de partida para a disfunção miocárdica cuja consequência 
final é a insuficiência cardíaca, além do que, como lesão de órgão-alvo, está relacionada a maior 
risco cardiovascular (Impacto da hipertensão arterial no remodelamento ventricular, em pacientes 
com estenose aórtica – arquivos brasileiros de cardiologia; Scielo). Diagnosticada com infarto agudo 
do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST e MINOCA, doença da microcirculação 
coronariana (DMC), mesmo sem obstrução física propriamente dita, que culmina em infarto. Foi 
orientada a realizar atividades físicas regulares e a usar os medicamentos a seguir: esc 20 mg, 
naprix 5 mg + 12,5 mg, somalgin cardio 100 mg, concárdio 5 mg, xigduoXR 10mg/1000mg, vast 20 
mg. Paciente reagiu bem ao tratamento e aderiu a realização de atividades físicas. 

Conclusão: A síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST, causa 
de internação da paciente, pode ser dita como uma das mais responsáveis pelas internações em 
unidades coronariana, além de ser uma das causas cardiovasculares mais comuns de internação 
no meio hospitalar. Posteriormente ao relatado, paciente recebeu alta e orientação de uso dos 
medicamentos já citados.

Referências: ALMEIDA, Roberto de Castro Meirelles de et al. Padrões de Remodelamento Ventricular 
Esquerdo na Atenção Primária à Saúde. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Niterói, v. 114, n. 1, p. 59-65, 
jan. 2020.

ALVES, Irwing Franck de Almeida. Minoca: pré-diagnóstico: uma revisão bibliográfica. Brazilian Journal 
Of Health Review, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 1903-1917, jan. 2021.

BMJ BEST PRACTICE (UK). Infarto do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. 2021. 
Disponível em: https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/151. Acesso em: 28 jul. 2021.

FEITOSA-FILHO, Gilson. Infarto do miocárdio sem doença coronariana obstrutiva (Síndrome MINOCA). 
Revista Científica Hospital Santa Izabel, [s. l], v. 2, n. 3, p. 14-17, set. 2018.
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Introdução: As borboletas são consideradas bioindicadoras e por isso são animais amplamente 
estudados. No entanto, as mesmas são difíceis de serem capturadas com uma rede comum devido 
à sua extrema cautela e rapidez de voo, e sua tendência de ficar fora do alcance da rede ou perto 
das copas das árvores mais altas (RYDON, 1964). Para facilitar o estudo de suas populações são 
utilizadas armadilhas com iscas, a mais usada para atração de borboletas frugívoras é a Van 
Someren-Rydon (VSR) que consiste em um cilindro feito com tule e arame, com a parte superior 
fechada e a inferior aberta na base onde a isca é colocada (FREITAS et al., 2014). Todavia, a isca 
(banana fermentada com caldo de cana) acaba atraindo uma gama de outras espécies além das 
almejadas borboletas, incluindo até mesmo outras classes de animais. Tendo essas informações em 
vista, o objetivo do presente trabalho é registrar a diversidade de animais atraídos por armadilhas 
modelo VSR adaptadas.

Metodologia: A pesquisa foi realizada na Floresta Nacional de Passo Fundo (Flona), localizada 
no município de Mato Castelhano/RS. Inserindo-se no domínio da Mata Atlântica, Floresta 
Ombrófila Mista. Um total de 75 armadilhas VSR foram instaladas em cinco talhões de mata 
nativa da Flona, cada talhão com 15 armadilhas, sendo cinco na borda do fragmento a uma altura 
de 1,5m do solo, e mais 10 no interior, com cinco na altura de 1,5m do solo, representando o 
sub-bosque, e cinco a cerca de 10m do solo representando o dossel. As dados foram coletados 
entre os meses de janeiro e julho de 2021, onde as armadilhas VSR ficavam iscadas durante uma 
semana, com conferência e troca de isca a cada 48h. Ao longo das amostragens notamos que havia 
uma grande diversidade de animais, além das já esperadas borboletas frugívoras, que visitavam 
as armadilhas, fosse diretamente por causa da isca como por exemplo algumas mariposas, ou 
indiretamente em busca de animais que eram atraídos pela isca, por exemplo aranhas. De longe 
a espécie que fugia do nosso interesse principal mais presente nas armadilhas foi Ascalapha 
odorata (Linnaeus, 1758) (Fig. 1A), marcando forte presença entre os meses de janeiro até março. 
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Um total de 18 espécies de mariposas foram registradas, valendo destacar a atração frequente de 
Cyclopis caecutiens Hübner, 1821 e Letis hypnois (Hübner, 1821), e o costume do gênero Epimecis 
Hübner,1825 que por várias vezes indivíduos eram encontrados se camuflando no lado externo das 
armadilhas. Quanto aos coleópteros, registramos 20 espécies, por vezes encontradas acasalando. 
Inca bonplandi (Gyllenhall, 1827) e Battus hirticornis (Gyllenhal, 1817), prováveis duas espécies de 
besouros com maior frequência (Fig. 1E–F). Outra ordem registrada com frequência nos meses mais 
quentes foi Mantodea, dos quais três gêneros (Pseudovates Saussure, 1869, Zoolea Serville, 1839 e 
Parastagmatoptera Saussure, 1871; Fig. 1G) foram registrados circulando nas armadilhas do sub-
bosque ou borda, provavelmente em busca de presas que estavam no interior. Além dos insetos, 
foram registradas também a presença de algumas aranhas como Thwaitesia O. Pickard-Cambridge, 
1881 e Polybetes Simon, 1897 (Fig. 1H), provavelmente também atraídas por presas. Quanto aos 
vertebrados, em fevereiro, época chuvosa, encontramos um indivíduo de Hylidae morto em um 
dos pratos de isca do sub-bosque (Fig. 1J). Além disso, conforme o inverno se aproximou, a isca 
por vezes “desaparecia” completamente dos pratos de ambos os estratos verticais e principalmente 
das bordas dos fragmentos (Fig. 1K). É possível que com a diminuição das opções de alimento 
na floresta alguns mamíferos começaram a se alimentar das iscas. Outras situações interessantes 
como a utilização do tecido das armadilhas para fixação de pupas de lepidópteros (Fig. 1C) ou um 
indivíduo Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 1817) que entrou por engano numa das armadilhas 
(Fig. 1I), ficando desorientado, também foram observadas.

Conclusão: Para encerrar, ressaltamos a diversidade de espécies de animais que são atraídos por 
esse modelo de armadilha, além do que, é uma metodologia de fácil manipulação e conferência 
que utiliza isca acessível. Este método torna uma opção notável para realização de levantamentos 
faunísticos mais gerais e não apenas de borboletas frugívoras, originando numerosas possibilidades 
de estudo com as mesmas.

Referências: FREITAS, A. V. L. et al. Studies with butterfly bait traps?: an overview. Revista Colombiana 
de Entomologia, v. 40, n. 2, p. 203–212, 2014.

RYDON, A. Notes on the use of butterfly traps in East Africa. Journal of the Lepidopterists’ Society, v. 18, 
n. 1, p. 51–58, 1964.
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Introdução: Os insetos constituem o grupo dominante de animais na Terra, de longe, seu 
número supera o de todos os outros animais terrestres, marcando presença em praticamente todos 
os locais (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2015). Os mesmos são considerados bioindicadores, pois, 
além de sua grande diversidade, têm ciclos de vida curtos e a maioria apresenta especificidade 
quanto à alimentação, desempenhando importantes funções ecológicas. Em contrapartida, a 
aceleração do processo de destruição da flora e fauna em diferentes biomas nas últimas décadas 
tem incrementado a necessidade na conservação de habitats naturais e, principalmente, com 
maiores esforços para o conhecimento da biodiversidade (BELLAVER et al., 2012). Tendo isso em 
vista, realizar o levantamento de inventários de insetos nos ecossistemas permite a prevenção ou 
remediação de impactos (AZEVEDO et al., 2011). Para tanto, o objetivo do presente trabalho foi 
registrar espécies de insetos encontrados na Floresta Nacional de Passo Fundo.

Metodologia: O trabalho foi realizado na Floresta Nacional de Passo Fundo (Flona), localizada 
no município de Mato Castelhano, Rio Grande do Sul. A unidade de conservação insere-se no 
domínio da Mata Atlântica, Floresta Ombrófila Mista e apresenta um relevante remanescente das 
formações florestais com Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze da região. Quanto aos registros 
dos indivíduos, eles foram realizados no período de dezembro de 2020 a julho de 2021, ao acaso 
durante saídas a campo de trabalhos em andamento do Multiveg ICB/UPF. Os indivíduos foram 
registrados via coleta e/ou fotografia e identificados, quando possível, a nível de espécie utilizando 
bibliografias da área. No total obtivemos 82 espécies fotografadas (Tabela 1), abrangendo insetos e 
aracnídeos (a partir de agora trataremos apenas como insetos para simplificar). Um total de nove 
ordens foram encontradas, sendo elas Coleoptera (35 espécies), Lepidoptera (26), Odonata (4), 
Mantodea (3), Orthoptera (3), Hemiptera (2), Hymenoptera (1), Araneae (7) e Opiliones (1). As duas 
ordens com mais representantes vão ao encontro da quantidade de espécies descritas na literatura, 
onde Coleoptera tem o número mais alto, seguido por Lepidoptera (TRIPLEHORN; JOHNSON, 
2015). Por se tratar de uma floresta tropical é natural que a biodiversidade seja grande, isso justifica 
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que tenhamos alcançado um compilado de 33 famílias com apenas 82 espécies. Ainda falando 
em famílias, Cerambycidae merece menção honrosa por ser a mais representativa, abrangendo 
13 espécies. Outra questão importante a ser considerada é a estação em que a maioria dos insetos 
foram vistos, majoritariamente no verão, entre os meses de janeiro e março, período considerado 
o de maior atividade dos mesmos. Alguns registros dignos de notas foram, por exemplo, os 
encontros com Proscopiidae que são seres de difícil visualização e mesmo assim foram vistos em 
duas ocasiões, sendo uma delas durante o acasalamento, isso pode indicar uma alta quantidade 
desses indivíduos na Flona. Battus hirticornis (Gyllenhal, 1817), Ascalapha odorata (Linnaeus, 
1758) e lagartas de Megalopyge albicollis (Walker, 1855) também foram espécies muito presentes 
durante os campos. E, como mais um exemplo da importância das Unidades de Conservação e 
seu potencial para abrigar espécies notórias, podemos citar a presença de Zoolea Serville, 1839, 
um gênero com considerável beleza conhecido popularmente como louva-a-Deus-unicórnio que 
habita a Mata Atlântica. No entanto, devemos frisar que borboletas não foram consideradas, pois 
constituem um trabalho em andamento cujos dados serão publicados posteriormente, por isso 
estão incluídas apenas espécies de mariposas no presente resumo. Além do mais, para justificar a 
ausência de representantes de ordens significativas, como por exemplo Diptera, relembramos que 
a metodologia foi baseada em encontros ao acaso e, por consequência, algumas ordens de insetos 
não foram notadas.

Conclusão: Para concluir ressaltamos a imensa abundância de artrópodes que circulam em 
habitats preservados, aqui focando na Floresta Nacional de Passo Fundo. Se com avistamento 
ocasional já foi possível observar tamanha diversidade, só nos resta trabalhar para que mais 
estudos sejam feitos nessas Unidades de Conservação para fomentar as lacunas no conhecimento.

Referências: AZEVEDO, F. R.; MOURA, M. A. R.; ARRAIS, M. S. B.; NERE, D. R. Composição da 
entomofauna da Floresta Nacional do Araripe em diferentes vegetações e estações do ano. Rev. Ceres, 
Viçosa, v. 58, n.6, p. 740-748, 2011.

BELLAVER, J. et al. Borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea) de Matas Paludosas e Matas 
de Restinga da Planície Costeira da região Sul do Brasil. Biota Neotropica, v. 12, n. 4, p. 181–190, 2012. 

TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N.F. Os Insetos e seus modos. IN: TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, 
N.F. Estudo dos insetos. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 766p.
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Introdução: O Descolamento de Retina, ou desprendimento, é a separação do Epitélio 
Pigmentar da Retina (EPR) da retina neurossensorial, onde há um espaço virtual que se mantém 
pelas forças exercidas pelo EPR e pela Pressão Intraocular (PIO). No momento em que ocorre o 
desbalanço dessas forças acontece um acúmulo de líquido subretiniano entre essas duas camadas, 
transformando o espaço virtual em real. Quando o processo se inicia, o paciente apresentará no 
campo de visão os sintomas chamados de moscas volantes ou uma mancha negra de um dos lados 
da visão. Além disso, há uma tendência de progressão do deslocamento que, consequentemente, 
faz com que o indivíduo tenha uma perda de visão grave. A classificação é dada pelo tipo de 
alteração que a originou, sendo ela: descolamento regmatogênico, de retina tracional, de retina 
misto e descolamento de retina exsudativo. Objetivos: Analisar a epidemiologia do descolamento 
de retina no território nacional do descolamento de retina. 

Metodologia: Metodologia: Estudo temporal, retrospectivo, abordagem quantitativa do tipo 
exploratória e documental. Seguindo a Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde. 
Os dados referentes a morbidade por descolamento de retina (CID10 - H33), no período de 2008 
a 2019, obtidos através do Sistema de Informação Hospitalar do Ministério da Saúde. Os dados 
?demográficos populacionais obtidos através do IBGE. As variantes divididas em ano, sexo e faixa 
etária. Taxas de mortalidade calculadas para 100.000 habitantes corrigidos pela faixa etária. Os 
dados foram analisados estatisticamente nos programas Microsoft Excel 2010 e SPSS 12.0. Foram 
considerados significativos valores de p≤0,05. Resultados: Durante o período ocorreram 190.693 
descolamentos de retina necessitando de internação hospitalar. As faixas etárias mais acometidas 
foram acima de 50 anos, sendo que a incidência por 100.000 foi de 35 (IC95%, 29-40,1) casos. 
Houve uma aumento da incidência 272%, p=0,0022; sendo esse crescimento mais pronunciado 
no sexo masculino que no feminino, p=0,002. O custo total de tratamento pelo SUS foi de 526 
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milhões durante esses 12 anos, com uma média internação hospitalar 2700 reais, com um média de 
internação de 12 horas. 

Conclusão: Visto que houve um crescimento significativo na incidência de casos de DR, é de 
grande importância para a população diagnósticos precoces, além de aporte primordial pelo SUS 
e pesquisas epidemiológicas futuras para caracterizar o padrão de distribuição dessa doença 
em nosso meio. Por conseguinte, é imprescindível a necessidade de encontrar novas formas de 
assistência aos pacientes. 

Referências: Brasil, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS. 
Informações de Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade. Disponível em http://www.datasus.
gov.br/catalogo/sim.htm [Acessado em Junho de 2021].

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Características étnico-raciais da 
população: classificações e identidades. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.
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Introdução: Este trabalho traz uma retrospectiva relacionada às ações, projetos e programa 
de extensão relacionados à língua inglesa, no Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo 
(UPF), de 1994 a 2021. Para este trabalho foram utilizados os projetos e relatórios escritos, material 
de divulgação impresso e on-line, jornais, fotografias, postagens de redes sociais, resumos de 
apresentação de trabalhos em eventos e textos publicados em decorrência dessas ações. Este relato 
evidencia a evolução positiva e o amadurecimento que a extensão, integrada ao ensino e à pesquisa, 
alcançou ao longo dos anos. Destacam-se os esforços desenvolvidos desde 2020 para a manutenção 
das ações frente à pandemia e os desafios enfrentados, buscando reinventar práticas de ensino que 
já estavam consolidadas no formato presencial, ilustrando com a produção de materiais para um 
curso de inglês EAD. 

Metodologia: A Extensão no Curso de Letras/UPF, com foco no ensino e aprendizagem de 
inglês, na formação continuada e na atualização de professores desse idioma, é uma das bases do 
curso, cujo objetivo principal formar professores de português/inglês. As práticas de extensão 
evidenciam o amadurecimento e crescimento no que tange às demandas da comunidade interna e 
externa. Em 2021, os projetos que eram individuais, passaram para um único do Projeto: Linguagens 
e Práticas Sociais. Entre 1994 e 1999, o Projeto atendeu demandas por cursos atualização para 
professores, de curta duração. Esses movimentos foram importantes para impulsionar os cursos 
de especialização e o Seminário de Ensino de Línguas Estrangeiras (Seles) em 2000. Nessa década, 
prosseguiram os cursos e eventos, sendo que em 2009, por demanda dos acadêmicos de Letras, 
um grupo de alunos com maior conhecimento e domínio do idioma prontificaram-se a ministrar 
aulas de apoio em inglês para aqueles colegas que demonstravam mais dificuldades com o idioma; 
surgiu assim, oficialmente o Grupo de Estudo de Língua Inglesa. Com as mudanças na política 
de extensão em âmbito nacional e, consequentemente, na UPF (UPF, 2018), criou-se o Programa 
Autonomia e Letramento (AL), que foi se transformando e crescendo até 2016, com inúmeras ações 
internas e junto a escolas públicas, sempre com o intuito de promover o aprendizado de inglês e a 
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qualificação dos professores. Em 2019, o Projeto passou a se chamar Internacionalização em Casa, 
que neste ano de 2021 constituiu-se como subprojeto do Linguagens e Práticas Sociais, projeto 
guarda-chuva de Letras, que abrange todas as áreas do Curso. Com a chegada da pandemia, novos 
desafios surgiram e a necessidade de reinventar as práticas de extensão. Em 2020, foi experienciada 
a oferta de um curso EAD de inglês introdutório a estudantes com nenhum conhecimento do 
idioma, com a inscrição de 366 estudantes. Para este ano, destacamos a remodelação do curso, 
oferecido pela plataforma Moodle, no modelo MOOC. Esse será oferecido a partir de setembro, 
objetivando resgatar indivíduos que, por algum motivo, tenham desistido de aprender inglês, 
motivando-os a retomarem o estudo do inglês que se apresenta como fundamental no meio 
acadêmico. Nesse contexto, a Extensão se configura como área fundamental para a formação 
integral dos acadêmicos, tanto para aqueles que usufruem dos frutos da Extensão, quanto para 
aqueles que dela são protagonistas. O Curso de Letras, nesse sentido, vem ao longo dos anos 
proporcionando a seus acadêmicos oportunidades de experienciar a Extensão nessas diferentes 
perspectivas, formando professores/educadores com alto grau de proatividade nos contextos em 
que passam a atuar. 

Conclusão: O desafio atual é criar e desenvolver estratégias para ampliar a curricularização da 
extensão, a fim de abranger e envolver maior número de estudantes, favorecendo o protagonismo 
de todos. A pandemia nos faz repensar o ensino em todos os ângulos, quebrando paradigmas e 
mobilizando esforços para fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como 
diferencial em uma Universidade. 

Referências: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. VICE-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS. Política de extensão e de assuntos comunitários [recurso eletrônico] / Universidade 
de Passo Fundo. Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. – Passo Fundo : Ed. Universidade 
de Passo Fundo, 2018. Disponível em http://editora.upf.br/index.php/e-books-topo/55-extensao-
universitaria-area-do-conhecimento/189-politica-de-extensao-e-de-assuntos-comunitarios . Acessado em 
agosto de 2018.
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Introdução: O presente estudo versa sobre as novas formações de família ocorridas através das 
mudanças do nosso meio social. Com o método dedutivo e de procedimento bibliográfico, se tem 
como objetivo analisar essas transformações através dos Princípios da afetividade, isonomia e 
liberdade familiar, sendo princípios Constitucionais referentes ao Direito de Família e condutores 
destas mudanças, juntamente com a necessidade de que haja fontes positivas e que acrescente 
para o direito poder se adequar às necessidades da sociedade moderna. Ou seja, deve haver o 
rompimento das abstrações patriarcais ultrapassadas, permitindo que a sociedade brasileira 
avance de forma inclusa e democrática. Estes novos moldes familiares geram novos conflitos e 
novas demandas no judiciário, trazendo dificuldades para o direito no reconhecimento destas 
novas formas supracitadas. 

Metodologia: O Direito de Família é um dos ramos mais importantes do Direito Civil, 
especialmente por se tratar da essência familiar fundamental da sociedade, não podendo ele ficar 
as margens do fenômeno mais emblemático do Direito Civil moderno a constitucionalização, 
reconstituída à luz do princípio da isonomia. O fenômeno da constitucionalização do Direito Civil 
trata-se de uma releitura das relações jurídicas particulares a partir dos princípios constitucionais 
gerais, propondo uma nova visão dos ideais que devem nortear as relações particulares, sobretudo, 
entre eles, o da dignidade da pessoa humana. Nas mudanças da sociedade passa-se a observar 
uma nova forma de constitucionalização, a qual liga o direito constitucional a várias outras áreas 
do direito. Na Teoria da democracia contínua de Rousseau o povo teria mais acesso na política 
não ficando assim restrito somente ao voto, podendo então participar na elaboração de leis. Com 
a Constituição Federal de 1988, o direito privado se transformou radicalmente e trouxe inúmeras 
mudanças na área do direito de família brasileiro. Sendo está a área que mais sofreu transformações, 
conforme o texto da CF de 1988 que traz um capítulo versando sobre à família, estabelecendo 
direitos e deveres no âmbito familiar juntamente com os princípios afetividade, da isonomia, da 
solidariedade e dignidade da pessoa humana. A respeito dos princípios e sua importante relação 
com a Constituição Federal, Rita de Cássia Menezes destaca: “Os princípios são importantes fontes 
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do Direito e devem ser respeitados, uma vez que formam os pilares da estrutura de uma sociedade, 
sendo a sua observância obrigatória no meio social, devido à importância que apresentam.” (2017, 
p.20). Assim como, a autora acima destacou, os princípios possuem grande importância visto que 
norteiam, condicionam e iluminam a interpretação e condução de todas as normas jurídicas e 
conflitos advindos das transformações da sociedade. Desta forma, o direito de família que era 
pautado no poder patriarcal, passa a ser norteado pelo princípio da afetividade e da dignidade da 
pessoa humana, sendo um inicializador de novas formações familiares ocorridas com as mudanças 
dos paradigmas sociais. Trazendo consigo novos moldes de famílias no direito brasileiro, podendo 
agora serem: poliafetivas, homoafetivas, monoparentais, pluriparentais, e dentre outras..., a família 
passou a ser moldada com um formato novo e mais afetivo, quebrando paradigmas impostos 
pelas sociedades passadas e consagrando direitos legais. A mais nova percepção acerca do Direito 
de família, é que atualmente ele não se limita ao âmbito do Direito Civil, tendo como fonte base a 
Constituição Federal e nos seus princípios. O Direito Constitucional que antes era pautado para o 
Estado agora se torna um direito da sociedade, se tornando mais próximo da democracia, e mais 
próximo das mudanças da sociedade e todas as suas esferas.

Conclusão: Atualmente, há uma visão plural da família, podendo os indivíduos a constituírem 
com mais liberdade e se relacionarem a partir do amor, sendo norteados pelo afeto. Apesar do 
princípio da afetividade não estar expresso no texto da Constituição Federal, torna-se elemento 
principal para identificar as entidades familiares, passando a ser como um parâmetro para a 
definição dos vínculos parentais. 

Referências: MENEZES, Rita de Cássia Barros de. Pluriparentalidade: Uma visão contemporânea do 
Direito de Família. 1. ed. João Pessoa: Sal da Terra, 2017.
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Introdução: O presente estudo visa ressaltar a importância da aprovação do projeto de lei 
4515/20 que reduz de 25 para 20 anos a idade mínima para que brasileiros (homens e mulheres) 
optem pela esterilização voluntária. O texto de lei busca alterar a condição já estabelecida de que 
a mulher tenha pelo menos dois filhos vivos para tomar a decisão de esterilização, caso não tenha 
a idade mínima, e acabar com a exigência de haver consentimento expresso do cônjuge para a 
esterilização de um deles. Uma mudança de lei que se aprovada, quebrará barreiras impostas 
pela sociedade e valorará a firmação de que o corpo é da mulher, sendo ela responsável por ele, 
cabendo a ela a tarefa de decidir, não o cônjuge e muito menos ao Estado.

Metodologia: Cabe a mulher a decisão de ter filhos ou não, então porque não é possível que 
elas optem por laqueadura, mesmo não tendo filhos? É sobre esta questão que o Projeto de lei 
4515/20 vem tratar, trazendo a mulher a possibilidade de ela escolher em realizar a laqueadura 
tendo ou não filhos, este método é assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), determinado 
pela Agência Nacional de Saúde (ANS), desde 2008. Em 2019, foram realizadas mais de 73 mil 
laqueaduras pela rede pública de saúde, segundo dados do DataSus, do Ministério da Saúde. 
Atualmente este procedimento além impor idade mínima de 25 anos ou dois filhos como condição 
para a esterilização voluntária, exige que haja o consentimento do cônjuge para que a mulher possa 
vir a realizar este procedimento. É revoltante sabermos que a mulher precisa de uma autorização do 
cônjuge para que possa realizar este procedimento que diz respeito, somente a ela e ao seu corpo, 
a autonomia da vontade da mulher e sua liberdade de escolha se encontram violadas. Segundo 
o deputado Denis Bezerra autor do Projeto de Lei 4515/20: “Não se concebe mais que a decisão 
sobre o próprio corpo tenha de ser submetida ao aval de outra pessoa, ainda que seja o cônjuge. 
Por outro lado, critérios como número de filhos ou 25 anos não mais se sustentam. Uma vez que 
haja o aconselhamento devido e a decisão consciente, não há motivo para impor essas barreiras. A 
autonomia de decidir sobre o corpo deve ser preservada a todo custo, sem interferências externas, 
seja do parceiro ou do Estado.” É clara a interferência do Estado no direito da liberdade da mulher 
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em escolher ou não realizar este procedimento que é a laqueadura, a necessidade da aprovação 
deste Projeto de Lei, vai além da necessidade, busca devolver a mulher este direito sobre seu corpo, 
esta liberdade e individualidade. Ponte de Miranda destaca que: [...] não se compreenderiam uma 
sociedade e uma ordem jurídica em que o respeito da dignidade e da autonomia da pessoa fosse 
procurado apenas nas relações com o Estado e deixasse de ser nas relações das pessoas entre si. 
Não basta, pois, limitar o poder público; é preciso também assegurar o respeito das liberdades de 
cada pessoa pelas demais pessoas. (2000, pg.325) Com isto, observamos à autonomia privada e os 
limites estatais tendo em vista a liberdade e o princípio a dignidade da pessoa humana, a qual é 
base de um Estado Democrático de Direito. Portando, cabendo assim, há mulher esta liberdade de 
escolha.

Conclusão: Com base no estudo, é fundamental a aprovação do Projeto de lei 4515/20 que 
possibilita que a mulher faça laqueadura mesmo não tendo filhos, sem a necessidade de que haja 
autorização do cônjuge. Não cabendo ao Estado opinar sobre a decisão e sim assegurar este direito 
de escolha ao indivíduo. A decisão sobre fazer laqueadura ou não, é escolha da mulher e somente 
a ela cabe o discernimento.

Referências: Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/691550-projeto-flexibiliza-regras-para-
laqueadura-e-vasectomia/ acesso em: 07/08/21

PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. t. 7 Campinas: Bookseller, 2000.
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Introdução: O presente resumo visa analisar a relevância do princípio da solidariedade como 
um mecanismo legal que garanta a sobrevivência da espécie humana, a partir da retomada da 
solidariedade nas sociedades atuais. Justifica-se a importância da pesquisa devido ao fenômeno 
do consumocentrismo, o qual põe o consumo como dominador das vontades dos indivíduos, e não 
mais os próprios consumidores, afligindo o meio social de forma a prevalecer o individualismo nas 
relações. Ainda, a mudança comportamental dos consumidores, que prezam pelo seu alto status, 
medido através da aquisição de bens e influenciado pelas mídias sociais, mostra-se como um fator 
decisivo na aplicação do referido princípio. Dessa forma, objetiva-se compreender o princípio da 
solidariedade e sua aplicação na sociedade consumocentrista, a fim de minimizar os impactos 
ambientais na presente geração e nas gerações vindouras.

Metodologia: Constitucionalmente previsto, o princípio da solidariedade é um dos mais 
relevantes do Direito Ambiental, implicitamente mencionado no artigo 225 da Carta Magna, o qual 
refere-se ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrando o dever de solidariedade que 
a humanidade possui com suas gerações futuras, visto que esse bem essencial é transindividual e 
coletivo, sendo direito e dever de todos utilizá-lo ponderadamente (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988). Posto isso, destaca-se que o referido princípio se aplica em diversas vertentes legais, sendo 
enfatizado com a pauta dos direitos de terceira dimensão, também chamados de direitos de 
solidariedade. Em contraponto, evidencia-se o consumocentrismo que cria raízes profundas na 
sociedade. Nesse contexto, a Pós-Modernidade trouxe consigo inovações tecnológicas e comerciais 
que impactaram o modo de vida dos indivíduos, os quais agora são motivados a comprarem para 
aparentar ser algo, que na realidade não o são (PEREIRA, 2016). Isto é, buscam manter um status 
social através da quantificação de seu consumo, influenciados pela era da informação, onde a 
ostentação e a ambição predominam nas redes sociais. Como cita Bauman, há uma facilidade em 
conectar-se e desconectar-se das relações, que acaba as tornado breves e dando a falsa sensação 
de que não haverá consequências reais a longo prazo (BAUMAN, 2001). A preocupação com o 
próximo fica em segundo plano e o individualismo se torna um paradigma a ser superado, para 
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que o solidarismo prospere. Logo, analisa-se que a solidariedade como um valor ético e moral 
não basta por si só, surgindo a necessidade de elucidá-la no ordenamento jurídico. É visto que 
a sociedade, originalmente constituída por famílias que buscavam a proteção, evidenciando um 
pensamento solidário (COELHO, 2011), passa atualmente por uma fragmentação de valores, 
advinda da mudança do comportamento dos cidadãos consumidores. Em virtude disso, passa a 
ser compreendida como um “dever-ser” que objetiva evitar lesões ao próximo (CARDOSO, 2010), 
trazendo a integridade intergeracional que se faz necessária no presente momento, visto que o meio 
ambiente passa por uma fase de priorização, assegurando a continuidade das espécies de forma 
sadia. Portanto, o princípio da solidariedade deve ser cumprido, por seu cunho ético e legal. A partir 
dele, o rol de princípios presentes no Direito Ambiental pode ser potencializado, como o princípio 
da participação, da informação e da prevenção, que, sendo disseminados pelas mídias, através de 
campanhas benéficas em prol do coletivo, auxiliariam na busca pela conscientização da finitude 
dos recursos naturais. Logo, o referido princípio é tido como um mecanismo para a sobrevivência 
da raça humana, pois introduz novamente a preocupação com o próximo, transformando ações 
individuais. Dessa forma, uma mudança de comportamento dos consumidores pode ocorrer, 
reduzindo suas ambições impulsionadas permanentemente pelos meios midiáticos.

Conclusão: A era do consumocentrismo enfatiza a colaboração de todos no cumprimento de 
deveres coletivos. Nesse viés, a educação para o consumo representa um meio de efetivação do 
princípio da solidariedade, a fim de que se respeite o direito das presentes e futuras gerações.

Referências: BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2001.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988.

CARDOSO. Alenilton da Silva Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito contemporâneo. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2010.

COELHO, Osvaldo de Oliveira. Solidariedade e Direito Ambiental. Revista de Direito Privado. v. 47, 2011. 
Disponível em:<revistadostribunais.com.br>. Acesso em: 01 jul 2021.

PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. 
Consumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contemporânea. Revista Direito 
Ambiental e Sociedade. v. 6, n. 2, 2016.
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Introdução: A educação, nos últimos cinco anos tem sofrido corpulentas tentativas de 
desconstrução, e com a pandemia de Covid-19 isso se acentuou consideravelmente. As políticas 
são criadas e aprovadas para serem colocadas em prática no espaço escolar. O que acorre é que 
existem diversas realidades escolares, e cada contexto deve ser compreendido e configurado de 
acordo com seu conjunto. A política educacional, segundo BAAL, MAGUIRRE e BRAUN (2016) 
é significada em muitas discussões como uma tentativa de solucionar conflitos, todavia a política 
trata-se de um processo discursivo e que se apresenta nos espaços escolares por meio de diversas 
interpretações. O presente estudo objetiva discutir sobre a constituição e atuação de políticas 
educacionais públicas no atual cenário das reformas, suas leituras e interpretações de acordo com 
os diferentes contextos. Tal discussão é de suma importância para compreender os rumos do atual 
cenário educacional.

Metodologia: As políticas educacionais são propostas a aprovadas com o intuito de organizar 
os espaços escolares, ou seja, as políticas são feitas para os professores, gestores e estudantes. 
A equipe escolar necessita debruçar-se nos documentos, procurar interpretá-los e compreendê-
los, e na sequência colocá-los em prática. Um documento normativo pode gerar mais de uma 
interpretação, pois, cada sujeito e cada instituição de ensino possui um raciocínio de tradução 
diferente de determinado texto. Algumas políticas são mais rigorosas e impositivas, outras 
políticas dão um grau maior de liberdade de atuação. Outro ponto importante para se destacar é 
o contexto. As políticas são criadas considerando um contexto genérico. Conforme ressaltam Baal, 
Maguirre e Braum (2016, p.14) “os textos de políticas são tipicamente escritos em relação à melhor 
de todas as escolas possíveis”. Entretanto, não há uma realidade padrão. Existem diferenças nos 
contextos escolares entre o público e o privado, entre as instituições das diversas regiões de nosso 
país, escolas de áreas urbanas e rurais, entre os aspectos socioeconômicos e afins. Como comparar, 
por exemplo, a aprendizagem de um estudante que não tem o que comer em sua casa, com um 
estudante que nas férias viaja para fora do país? A realidade é heterogênea e desigual, variando de 
contexto para contexto. O estudo de caráter qualitativo, utilizando-se de uma metodologia teórico-
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bibliográfica demonstra, por meio dos estudos de Baal, Maguirre e Braum (2016, p.14), que os textos 
das políticas não podem “simplesmente ser implementados”. Os autores defendem a ideia de que 
as políticas precisam ser lidas, interpretadas e compreendidas, tornando-se um processo coletivo e 
colaborativo. Sendo assim, os textos normativos precisam ser “traduzidos a partir do texto para a 
ação – colocados “em” prática – em relação à história e ao contexto, com os recursos disponíveis.” 
(2016, p.14) Outro fator significativo apontado pelos autores já citados acima, é o de que a política 
não é somente “feita” nos espaços e tempos escolares, mas sim trata-se de um processo contínuo 
e gradativo de “tornar-se”. Nas palavras dos autores, “mudando de fora para dentro e de dentro 
para fora” (2016, p. 15). Em contraponto, há ocorrências, citadas pelos autores supracitados em 
que as políticas são lidas, analisadas e refutadas ou apenas esquecidas. Nesse sentido, pode haver 
também um conflito de interesses, “há uma visão de que a política é implementada, colocada em 
prática (ou não), com base no interesse pessoal ou na maximização da utilidade” (2016, p 15).

Conclusão: A compreensão e interpretação das políticas públicas educacionais e suas atuações 
práticas vão depender de fatores individuais como cultura, elementos socioeconômicos, 
institucionais e estruturais. Nesse sentido, entender o processo de tradução de políticas mostra-se 
crucial para a efetivação das políticas desde sua proposta inicial, antes mesmo de ser aprovada e 
instituída como política. 

Referências: BALL, S.J.; MAGUIRE, M.; BRAUN, A. Como as escolas fazem as políticas: atuação em 
escolas secundárias. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016.
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Introdução: O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão bibliográfica da literatura 
brasileira sobre a temática da violência psicológica contra a mulher com base na terapia cognitivo 
comportamental publicada nos últimos 5 anos baseados nos artigos publicados nas bases de dados 
Capes e Scielo nos meses de Abril e Maio de 2021. O presente estudo foi escrito em forma de artigo 
científico e pontuou métodos e resultados da pesquisa. Ao longo do texto é feita uma análise das 
condições e traumas que afetam as mulheres, sejam eles físicos ou psicológicos. Por fim, serão 
apresentados resultados obtidos nas pesquisas e as considerações finais do estudo. Desta forma, 
considerou-se necessário realizar um estudo que busque evidências científicas acerca de quais 
abordagens psicoterápicas podem ser eficazes no tratamento de mulheres que sofrem de violência 
psicológica. Tendo em vista que muitas podem apresentar sérios danos psicológicos decorrentes 
das situações de agressões vivenciadas.

Metodologia: Após realizadas as buscas, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão deste 
estudo, foram encontrados 5 artigos. Todos os 5 artigos foram lidos na íntegra e 2 destes estudos 
foram incluídos nesta revisão por se enquadrarem no objetivo geral da pesquisa. No artigo “Mulher 
vítima de violência psicológica: contribuições clínicas da terapia cognitivo-comportamental” 
publicado em 2018 por Gedalva Bispo de Jesus e Thiago Cavalcante Lima, o objetivo do estudo 
foi discorrer a temática violência psicológica, como desdobramento inevitável das demais formas 
de violências contra a mulher. No presente artigo os autores ressaltam que a violência psicológica 
sofrida tem muitas vezes o objetivo de controlar ações, crenças e decisões, causando sofrimento 
devido às intimidações direcionadas a ela, prejudicando sua competência emocional. Todo ato 
quando causa dano à saúde psicológica é considerado agressivo. Ou até mesmo muitas vezes a 
violência não é percebida por ela mesma, se trata muitas vezes de algo silencioso e as mesmas não 
se dão conta que estão sendo vítimas. O papel da psicologia é ajudar a potencializar a reflexão da 
mulher sobre o que está acontecendo com ela com o fim de dar suporte terapêutico para que essas 
mulheres sejam capazes de se empoderarem, capazes de tomar decisões e construir estratégias 
para modificar seu cotidiano e suas relações sociais trazendo para si suas vontades, seus desejos 
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e retomar sua autoestima, que ficaram ocultos durante o período da violência sofrida. Foi 
destacado pelas autoras a TCC como uma forma de psicoterapia que integra teorias de cognição 
e aprendizagem com técnicas de tratamento, atendendo às demandas da violência. O tratamento 
terá por objetivo identificar e modificar pensamento e comportamentos problemáticos por meio de 
uma reconstrução cognitiva (JESUS; LIMA, 2018). No artigo sobre “A Violência Doméstica Contra 
Mulheres: Contribuição da Terapia Cognitivo Comportamental na Intervenção” publicado no ano 
de 2021, as autoras Grasiela Borges Martins, Natalia Kelle da Silva Nobre e Maria das Graças 
Teles Martins, tem como objetivo fazer análise do sofrimento psíquico em mulheres vítimas e as 
contribuições da terapia cognitivo-comportamental na intervenção da psicoterapia. A violência 
contra a mulher se ocasiona em questões de gênero, dependência financeira, emocional e questões 
culturais, fazendo com que a vítima não procure a devida ajuda, camuflando a violência de seus 
amigos e familiares ficando cada vez mais vulneráveis. A violência psicológica é uma das mais 
difíceis de ser identificada por ser silenciosa e muitas vezes não percebida pela mulher (MARTINS 
et al, 2021). A violência prejudica a mulher podendo ocasionar sentimentos de insegurança, baixa 
autoestima, perda do valor próprio, inibindo-a de contar nem denunciar para ninguém o que 
esta se passando, agravando seus pensamentos e comportamentos e internalizando a culpa pela 
agressão (MARTINS et al, 2021).

Conclusão: A violência psicológica contra a mulher vem se tornando, com o passar dos anos, 
um tema de importante debate, por imprimir em suas vítimas marcas psicológicas profundas. As 
vítimas, que estão expostas a várias formas de constantes agressões, podem desenvolver sintomas 
de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) ocasionando a elas prejuízo social, funcional e 
ocupacional. 

Referências: DE JESUS, G. B.; LIMA, T. C. Mulher Vítima De Violência Psicologica: Contribuições Clínicas 
Da Terapia Cognitivo-Comportamental. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, v. 7, n. 1, xx-xx., 2018. 
DOI: 10.17267/2317-3394rpds.v7i1.1640. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/
psicologia/article/view/1640/1681>. Acesso em: 20 jun. 2021.

MARTINS, G. B.; NOBRE, N. K. S.; MARTINS, M. G. T. A violência doméstica contra mulheres: 
Contribuição da terapia cognitivo-comportamental na intervenção. Revista multidisciplinar de psicologia. 
v. 14, n. 54, p. 104-116, 2021. DOI: 10.14295/idonline.v15i54.2951. Disponível em: < https://idonline.
emnuvens.com.br/id/article/view/2951/4629>. Acesso em: 10 jun. 2021.
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Introdução: Em fevereiro de 2020 chegou ao Brasil a pandemia do Coronavírus, trazendo 
consigo incertezas principalmente para os idosos que são considerados grupos de risco. Após 01 
ano sem uma significativa melhora, pode-se perceber que o vírus não está afetando apenas a saúde 
dos idosos, mas também a violência contra seu patrimônio. Diante do exposto, a partir do método 
dedutivo, a pesquisa verificará se existem mecanismos públicos de proteção adequados à defesa 
dos preceitos do estatuto do idoso e do princípio da dignidade da pessoa humana que possam 
garantir os direitos dos idosos frente a uma possível violência e pressão para antecipar a herança 
com a justificativa de serem estes do grupo de risco.

Metodologia: A Dignidade da Pessoa Humana é o um dos princípios mais importantes do 
ordenamento jurídico, sendo o princípio fundante do Estado Democrático de Direito, que vem 
logo elencado no 1° artigo da Constituição Federal de 1988, tal princípio tem tanta importância 
que carrega consigo a liberdade, igualdade, cidadania, autonomia, assegurando assim a dignidade 
de todos. Nos últimos anos, principalmente com a pandemia, os idosos vem sofrendo com a 
violência ao seu patrimônio, ferindo ao princípio da dignidade da pessoa humana que prevê no 
parágrafo 3° do artigo 10° deste estatuto, que todos devem zelar pela dignidade do idoso em 
tratamentos de violência e entre outros. Quando se fala em violência contra o idoso imagina-se 
apenas a violência física, maus tratos, agressões verbais. No entanto, deve-se ter também uma 
atenção em relação a violência patrimonial, que na perspectiva de Gondim (2011, p.4) “seria uma 
violência baseada na exploração ilegal com ou sem o consentimento da pessoa idosa em visão 
de seus recursos financeiros e patrimoniais.” Outrossim, em um documento formalizado pela 
Associação dos Notários e Registradores do Brasil, verifica-se que o país teve aumento de “83%” 
de casos de violência contra o idoso durante a pandemia da Covid-19, motivando assim a edição 
da Lei Federal n° 14.022. Sendo que, esta trata de medidas de enfrentamento à violência de pessoas 
vulneráveis, sendo também engajada na campanha Cartório Protege Idosos, que visa proteger 
o patrimônio de pessoas vulneráveis, que vem firmada em alguns dados.(ANOREG, 2020) Esta 
campanha surgiu a partir da Recomendação n° 46, da Corregedoria Nacional de Justiça, que 
“dispõe sobre medidas preventivas para que se evitem atos de violência patrimonial ou financeira 
contra pessoa idosa, especialmente vulnerável no período de Emergência em Saúde Pública de 
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Importância Nacional (ESPIN), no âmbito das serventias extrajudiciais e da execução dos serviços 
notariais.”(CNJ, 2020) A resolução vem em um sentido de promover mecanismos de proteção 
através do servidor público. Os cartórios são vistos pela população como uma forma mais fácil 
de esclarecer suas dúvidas com mais segurança, segundo Claudio Marçal Freire, presidente da 
Associação dos Notários e Registradores do Brasil – Anoreg/BR, explica, que “cartórios de todo 
o País tem a função primordial de garantir segurança jurídica aos usuários dos seus serviços, 
bem como fé pública aos documentos que registram ou emitem à população”(ANOREG, 2020, 
p.5) Desta forma, vislumbra-se que os servidores públicos cartorários tem o dever de atuar frente 
a possíveis violações no que tangem aos direitos patrimoniais dos idosos, de forma que, estes 
sujeitos que por si só são vulneráveis tenham a sua integridade financeira mantida, sobretudo no 
período pandêmico. 

Conclusão: Isto posto, há um grande desafio para os próximos anos em relação a uma proteção 
adequada no que tange a casos de violência patrimonial, já que, mesmo com mecanismos de 
proteção pública (caso do tabelião), há ainda muitas lacunas no ordenamento jurídico brasileiro, 
que podem importar em uma quebra de princípios e de proteção em relação a esse público tão 
vulnerável que são os idosos.

Referências: GONDIM, Lilian.V.C, Violência Intrafamiliar Contra o Idoso: Uma preocupação Social e 
Jurídica. Fortaleza: Escola do Ministério Público do Estado do Ceará, 2011. 

ANOREG. Proteção Patrimonial. Disponível em: https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/
uploads/2020/07/Protec%CC%A7a%CC%83o-Patrimonial-revisa%CC%83o-4.pdf, 2020. Acesso em 16 
jun. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°46.2020. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/
atos/detalhar/3361. Acesso em: 17 de jun. 2021. 
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Introdução: Com o avanço da agricultura e o aumento da população mundial, surge a necessidade 
de produzir maiores quantidades de alimentos e dentre estes, se destacam os grãos. Muitas 
vezes estas plantações são afetadas por insetos e plantas indesejadas, onde há a opção do uso de 
pesticidas, para auxiliar no controle. Estes podem afetar insetos e plantas que são consideradas não 
alvo, isto ocorre devido a problemática da deriva, que é o carreamento dos pesticidas para locais 
não desejados, que acaba interferindo nos ecossistemas circundantes, responsáveis pelo equilíbrio 
da fauna e flora e mais especificamente abelhas e parreiras, comprometendo assim a colheita de 
diversos frutos, dentre eles a uva. O objetivo deste trabalho é verificar situações de problemas de 
deriva indesejada a partir da aplicação do herbicida 2,4 D e inseticida Fipronil na região da Serra 
Gaúcha.

Metodologia: Neste cenário atual, a agricultura tem como principal missão, produzir 
quantidades significativas de insumos como grãos, ou frutos, ou legumes que são muitas vezes 
a base de alimentos ou produtos industrializados que constituem as refeições adequadas para 
fornecer todos os tipos de nutrientes necessários para a sobrevivência da população. Nesta 
perspectiva existe a preocupação com o aumento da produção de alimentos, devido a necessidade 
de alimentar a crescente população, é notável que se tenha uma maior utilização de insumos e 
pesticidas devido ao surgimento de organismos não desejáveis, que podem vir a comprometer as 
colheitas, causando os mais diversos danos, principalmente acabando com as condições da planta 
gerar seus grãos ou frutos. Ao fazer uso de pesticidas para eliminar insetos e plantas indesejadas, 
pode-se afetar insetos e plantações não alvo, ou seja, aqueles que não apresentam ameaças a 
colheita do produto final, estes pesticidas causam danos significativos a circunvizinhança. Neste 
caso as abelhas têm um papel fundamental no meio ambiente que é promover a polinização, onde 
visa manter o equilíbrio da biodiversidade. Estes insetos são considerados insetos não alvo, ou 
seja, os pesticidas não deveriam prejudicar ou atingir a população das mesmas, o aumento do uso 
destes produtos em afetado negativamente a presença de abelhas, inclusive causando sua morte no 
campo. As populações de abelhas estão desaparecendo em certos locais agrícolas, principalmente 
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em grandes áreas de monocultura ou de pastagem, isso é atribuído ao uso de pesticidas, ao serem 
utilizados de modo inadequado, acabando por interferir no habitat natural. Assim os pesticidas 
podem afetar diretamente a existência das abelhas prejudicando suas condições nas colônias (DE 
LA RU’A et al., 2009). Os pesticidas 2,4 -D e Fipronil, utilizados na agricultura, ao afetar insetos 
e plantações não alvo, como é o caso das parreiras, em que no RS se destaca pela produção, mas 
também por diversos pontos turísticos estarem relacionados à vitivinicultura, produção da uva, a 
qual é matéria prima fundamental para a fabricação de vinho e espumantes, além de ser utilizadas 
para produções de doces, dentre outros. O 2,4-D é um herbicida utilizado na lavoura, com o 
objetivo de combater ervas. Ao ser absorvido pela planta, aos poucos é acumulado e interferindo 
no crescimento das raízes e provocando desordem das células, impedindo o transporte de água e 
nutrientes necessários para seu desenvolvimento (AMARANTE JUNIOR et al. 2002). Contudo o 
uso deste herbicida não é aplicado diretamente nas videiras, mas em outros tipos de plantações, 
sendo considerado indispensável ao combate de plantas indesejadas, e acaba por chegar até as 
parreiras devido à deriva. No caso de uso de pesticidas, na grande maioria são utilizados em pré-
emergência portanto as aplicações devem ser realizadas em plantas em seu estágio inicial, logo 
após o diagnóstico. Não sendo assim atrativas para as abelhas nestes casos. 

Conclusão: Contudo o uso de pesticidas afeta insetos e plantações não alvo pelo efeito da deriva, 
comprometendo o equilíbrio dos ecossistemas, este trabalho tem o objetivo de considerar as 
situações de malefícios com o uso de pesticidas na região de Caxias do Sul, RS em casos de deriva 
indesejada e seus efeitos nos ecossistemas avaliados, abelhas e parreiras. 

Referências: AMARANTE Junior, O.P.,Santos, T.C. R.,Brito, N.M.,& Ribeiro, M.L. (2002). Revisão das 
propriedades, usos e legislação do ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D).Cadernos de Pesquisa. 13 (1), 60-
70.

DE LA RUA, P.; JAFFE, R.; DALL’OLIO, R.; MUNOZ, I.; SERRANO, J. Biodiversity, conservation and 
currente threats to european honeybees. Apidologie, v. 40. n.2, p. 263 -284, 2009.
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Introdução: Refletir sobre educação na atualidade é, sem dúvidas, um desafio. As mudanças 
sociais trouxeram transformações nos processos educativos e o que se praticava há 20 anos não 
é mais suficiente para desenvolver uma prática pedagógica eficiente e enriquecedora. A partir 
desse entendimento iremos iniciar a discussão sobre os desafios e oportunidades dos processos de 
educação online na Educação Infantil, explorando as ideias de Montessori e o papel das tecnologias 
como potencializadoras dos processos educativos contemporâneos, constituindo relações entre os 
recursos digitais e a educação, além de refletir sobre o conceito de educação online que possibilita 
interpretar os papéis do professor e do aluno. 

Metodologia: A criança do século XXI está inserida diretamente e indiretamente em uma 
sociedade dominada pelas tecnologias. A partir disso, é possível indagar que a etapa da Educação 
Infantil em torno de seus princípios, objetivos e maneiras de criar estratégias metodológicas na 
atualidade também foi transformada e potencializada de acordo com as necessidades da criança 
e do mundo para desenvolver-se integralmente. A Educação Infantil contempla diferentes 
percepções que qualificam os processos educativos. É indiscutível a importância que este período 
tem assumido no desenvolvimento integral da criança nos últimos anos, instituindo-se como 
elemento determinante no processo de reconstrução da educação, bem como da sociedade. 
Montessori (2017) sustenta sua teoria na libertação da criança, as quais agem segundo a sua 
própria natureza. Em outras palavras, é livrar-se dos preconceitos e obstáculos que impossibilitam 
o desenvolvimento natural da vida da criança e criar ambientes que sejam capazes de facilitar 
a manipulação de materiais que satisfaçam as necessidades e as possibilidades que ela deseja. 
É ajudá-la a manifestar-se por meio das múltiplas linguagens, acolhê-la e interpretá-la para que 
as potencialidades sejam desenvolvidas e apresentadas ao mundo. Nessas condições, Montessori 
coloca que “as crianças encontram uma alegria a cada nova descoberta: desenvolve-se em seu 
íntimo um sentimento de dignidade e de satisfação que as encoraja indefinidamente a procurar, 
ao redor de si, sensações novas, o que as torna espontaneamente observadoras” (2017, p. 173). 
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Compreendendo esta questão, a infância desperta na criança a naturalidade, a simplicidade, o 
desejo por descobrir e explorar o mundo ao seu redor, a sinceridade nas escolhas e desejos, mas 
acima disso, coloca-a como ser construtor de uma sociedade mais justa, ética e de qualidade. A 
infância provoca explicação e clareza, além de prevalecer a verdadeira identidade de cada sujeito. 
De outra forma, pensando no potencial da informática nos ambientes educacionais e como o 
acesso a tecnologia poderia oferecer às crianças aprendizagens significativas e úteis, Papert 
(1994) defende fortemente a utilização do computador como uma ferramenta educacional de 
aprendizagem, abordando a criança como sujeito capaz de criar, pensar e inventar condições para 
produzir seu próprio conhecimento por mediação de alguma ferramenta. Por isso, Papert (1994, 
p. 22) evidencia que “a melhor aprendizagem ocorre quando o aprendiz assume o comando” e 
para que isso aconteça de forma qualificada é importante criar estratégias que atribuam tarefas de 
responsabilidade real ao sujeito, encorajando-os diante das grandes potencialidades que podem 
ser desenvolvidas por meio das suas ações diante das tecnologias. 

Conclusão: Relacionar a importância da tecnologia como ferramenta pedagógica é de extrema 
relevância na atualidade. Os recursos digitais, se utilizados da forma correta e com intensionalidade 
metodológica na ação de educar, assume possibilidades que desenvolvem o criar e a resolução 
de problemas das crianças. Observar as potencialidades e desafios deste cenário possibilita a 
transformação da educação.

Referências: MONTESSORI, Maria. A descoberta da criança: pedagogia científica. Tradução de Pe. Aury 
Maria Azélio Brunetti. Campinas, SP: Kírion, 2017.

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1994.
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Introdução: A coccidiose é uma doença causada por um protozoário do gênero Eimeria que 
acomete frangos de corte com grande impacto na produção devido aos altos custos com tratamento 
e prevenção (BLAKE & TOMLEY, 2014). Atualmente são utilizados anticoccidianos, mas seu uso 
prolongado levou ao desenvolvimento de cepas resistentes e possibilidade de resíduos em carnes 
e ovos. Os extratos herbais têm se destacado como alternativas para tratamento e/ou controle 
destes microrganismos e a própolis de Jataí (abelha sem ferrão) também tem sido foco de estudos 
devido as suas propriedades antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória, imunomoduladora, 
cicatrizante, anestésica, antiviral e antiprotozoário (FREITAS et al., 2016; VASILAKI et al., 2019). 
O objetivo desse estudo foi avaliar a ação do extrato de própolis de Jataí como anticoccidiano no 
controle e na esporulação dos oocistos de Eimeria sp. das excretas de frangos de corte.

Metodologia: Extratos Etanólicos de Própolis - EEP A própolis bruta foi coletada da região 
de Sarandi – RS. Os extratos foram preparados na concentração 10% em solução de etanol a 40% 
(ZAGO et al., 2020), submetidos a banho de ultrassom (40 KHz) por 2 horas, filtrado em papel 
filtro quantitativo em bomba à vácuo, rotaevaporado, centrifugado e retirado o sobrenadante. 
Ensaios de Atividade Anticoccidiana da Própolis O experimento foi conduzido CEPAGRO/UPF e 
aprovado pelo CEUA/UPF (053/2019). Foram utilizados 10 pintos de corte, machos, da linhagem 
ROSS 308 com 10 dias de idade. O desafio vacinal foi realizado com vacina viva atenuada contendo 
cepas de Eimerias sp. e inoculadas 0,6 mL/ave via oral no 12º dia de idade. Após 144 horas, as aves 
foram transferidas para gaiola com bandeja e coletado as excretas. Após a quantificação (123.650 
oocistos/grama/fezes) e avaliação dos oocistos (100% não esporulados) preparou-se o inóculo 
com 50 mL excretas em solução de dicromato de potássio 2,5% em placas de Petri, adicionando-
se 2 mL de inóculo e 2 mL de extrato de própolis nos seguintes tratamentos: controle (somente 
inóculo) e inóculo com extrato de própolis 10% (T1), em triplicata. As placas permaneceram a 28ºC 
e, após 24 horas, foi realizada a quantificação dos oocistos esporulados e não esporulados e leitura 
em microscópio óptico. Os dados foram avaliados pelo Teste de Dunn – post-hoc do Teste de 
Kruskal Wallis (p<0.05) e a comparação entre as médias pelo Teste de Mann Whitney (p<0.05). Os 
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resultados da ação da própolis na concentração de 10% do extrato sobre a esporulação dos oocistos 
de Eimeira spp. estão apresentados na Tabela 1. Não houve diferença significativa entre o controle 
positivo e o tratamento com 10% de própolis no número de oocistos esporulados. Portanto, a 
concentração utilizada (10%) do extrato etanólico de própolis de Jataí não mostrou ação frente a 
oocistos de Eimeria spp. O EEP utilizado pode não ter tido ação inibitória sobre a esporulação dos 
oocistos devido a interferência da matéria orgânica, já que o extrato foi adicionado diretamente nas 
excretas. Em outro estudo realizado por nosso grupo (FREITAS et al., 2016), utilizando a mesma 
própolis, o EEP foi adicionado sobre os oocistos purificados, sem interferência de matéria orgânica, 
nas mesmas concentrações, e inibiu a esporulação em três concentrações (10%,15% e 20%). O tempo 
de extração, a temperatura e, principalmente, as concentrações do solvente no método de extração 
podem interferir na ação da própolis. Um experimento utilizando coelhos avaliou a adição de uma 
solução hidroalcóolica de própolis na água onde a inclusão reduziu linearmente o OPG de Eimeria 
spp. nas fezes dos coelhos. (MOURA et al., 1998). 

Conclusão: A própolis de Jataí não inibiu o processo de esporulação dos oocistos de Eimeira 
spp. na concentração de 10%. No entanto, há a necessidade de mais estudos utilizando diferentes 
concentrações para obter uma dose-resposta eficaz.

Referências: BLAKE, D., et al. Securing poultry production from the ever-present Eimeria challenge.
Trends Parasitol. V. 30, n. 1, p. 12-9, 2014.

FREITAS, C. P.; MANICA, E., et al. Avaliação in vitro da Própolis de Abelhas Jataí como Anticoccidiano 
em Frangos de Corte. XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, ZOOTEC, 2016, Anais p. 11–13, 
Santa Maria, RS, 2016.

MOURA, L.P.P., et al. Efeito da solução hidroalcoólica de própolis e robenidina sobre a contagem de 
oocistos por grama de fezes de Eimeria spp. em coelhos Nova Zelândia Branco. Rev. Bras. Zootec., 27: 325-
30, 1998.

ZAGO, G. R.; GOTTARDO, F. M., et al. Pomegranate (Punica granatum L.) peel lyophilized extract delays 
lipid oxidation in tuscan sausages. Ciência Rural, v.50:4, 2020. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 053/2019



Página 500

AÇÃO ANTI-LISTERIA DE ÓLEOS ESSENCIAIS EM MATRIZ 

CÁRNEA

Autor Principal: César Augusto Franceschetto Mangoni

cesarafmangoni@gmail.com

Coautores: Franciele Maria Gottardo; Lára Franco santos; Jucilene Sena dos Santos; Carla 
Patricia Freitas; Natalia Beneduzzi; Luciana Ruschel dos Santos

Orientador: Luciana Ruschel dos Santos

Área: Ciências Agrárias

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: Os óleos essenciais, por apresentarem atividade antimicrobiana, são alternativas 
para utilização em produtos alimentares, porém demonstram maior inibição microbiana em 
análises in vitro quando comparado com análises em alimentos (CALO et al., 2015).Tal fato pode 
ocorrer devido a interação entre os compostos dos OEs na matriz alimentar (GONÇALVES et al., 
2017). O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial anti-Listeria em matriz cárnea de OE de 
canela e orégano isolados e combinados para posterior aplicação destes em salame tipo Italiano. 

Metodologia: Para determinar a atividade anti-Listeria dos OEs de canela e orégano 
microencapsulados em matriz cárnea, foram utilizadas formulações semelhantes ao salame 
tipo Italiano. Para tanto, alíquotas de 30 g de carne suína moída adicionada de 3% de sal, 3% de 
água, 0,6% de açúcar e 0,08% de pimenta preta foram expostas a radiação UV em placas de Petri 
abertas, 15 min em cada lado. Foi utilizada cepa padrão de Listeria monocytogenes ATCC 7644, a 
reativação ocorreu pela transferência das cepas para caldo BHI e incubação a 36 ± 1ºC por 24 horas. 
A avaliação in situ foi realizada com a adição das seguintes concentrações de cápsulas: T1: 0%; T2: 
1,5%; T3: 2%; T4: 2,5% e T5: 3% e 100 &#956;L de L. monocytogenes 10??. Para quantificação de 
L. monocytogenes adicionada aos tratamentos coloca-se o conteúdo da amostra controle (T1) em 
saqueta estéril e acrescenta-se 30 mL de Água Peptonada Tamponada 1%, agitando-se a 300 rpm 
por 2 min. Deste conteúdo semeia-se 200 µL por espalhamento em Agar Aloa e incuba-se as placas 
a 37 ± 1 ºC por 24/48 h, realizando a contagem das UFCs. Os demais tratamentos foram incubados 
a 7 ± 1°C em BOD e após 7 dias realizou-se o mesmo procedimento do T1, mas semeando-se 
100 &#956;L diretamente do conteúdo das saquetas e das diluições seriadas (10-1 até 10??) em 
Agar Aloa, incubando-se as placas a 37 ± 1ºC por 24/48 h e contagem das UFC. Os ensaios foram 
realizados em triplicata. Foi possível observar redução das contagens de L. monocytogenes em 
comparação ao grupo controle (sem adição de cápsulas) a partir da concentração de 2%, sendo 
a menor concentração com diferença significativa (p<0,05) (Fig. 10). As cápsulas apresentaram 
inibição de 60,01% em relação ao controle e o aumento da concentração incorporada à matriz 
cárnea aumentou a ação frente a L. monocytogenes (p<0,00001), assim como Carvalho et al. (2019), 
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que observaram maior ação antimicrobiana conforme o aumento da disposição do OE na matriz 
alimentar. Variações nas concentrações podem ocorrer devido a interação entre os compostos 
dos OEs na matriz alimentar, além da interferência das condições ambientais, temperatura 
e pH (GONÇALVES et al., 2017). A análise dos resultados seguiu o teste de Tukey com 5% de 
significância.

Conclusão: A partir dos resultados obtidos nos ensaios, observa-se que conforme aumenta 
a quantidade de cápsulas aplicadas maior é a ação contra a bactéria. O tratamento com 2% de 
cápsulas foi a menor porcentagem com ação antimicrobiana.

Referências: CALO, J. R.; CRANDALL, P. G.; O’BRYAN, C. A.; RICKE, S. C. Essential oils as 
antimicrobials in food systems – A review. Food Control, v. 54, p. 111–119, 2015. https://doi.
org/10.1016/j.foodcont.2014.12.040. 

CARVALHO, M. I. P. et al. Influence of oregano essential oil on the inhibition of selected pathogens in 
“Alheira” during storage. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, v. 18, n. 1, p. 13-23, 2019. 
https://doi.org/10.17306/J.AFS.2019.0624.

GONÇALVES, N. D. et al. Encapsulated thyme (Thymus vulgaris) essential oil used as a natural 
preservative in bakery product. Food Research International, v. 96, p. 154-160, 2017. https://doi.
org/10.1016/j.foodres.2017.03.006. 
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Introdução: O objetivo deste trabalho é mostrar o percurso feito para construir sentido no ensino 
e na aprendizagem de orações no Curso de Letras e na Educação Básica, a partir de conceitos 
como delocutividade, performatividade, autoridade polifônica e arrazoado por autoridade, 
encontradas nos capítulos 6 e 7 do livro O dizer e o dito, de Oswald Ducrot; assim como a Teoria da 
Argumentação na Língua, também conhecida como Semântica Argumentativa, a qual seu objeto de 
estudo é o sentido linguístico que se produz no discurso e seus dois tipos de relações: normativas 
e transgressivas. Inicia-se com a apresentação da Teoria exposta e trabalhada por Ducrot. Todos os 
estudos realizados fazem parte da Semântica Argumentativa e subsidiam trabalhos voltados para 
o ensino de língua em geral. 

Metodologia: Ducrot apresenta vários conceitos relacionados à enunciação que auxiliam 
no entendimento do percurso realizado para a construção de sentido nas orações adverbiais. 
Primeiramente, apresenta a delocutividade, que é o ato de apropriar-se da fala de alguém e torná-
la sua. Usamos este recurso quando, por exemplo, falamos “segundo fulano”, ou seja, quando 
se transfere para outra pessoa a maneira de falar. Ao mesmo tempo que afirmamos que outra 
pessoa falou aquilo também a assumimos como verdade, pois também estamos falando. Ducrot 
também apresenta a performatividade. A palavra nos lembra a palavra permitir, pois o sentido 
performativo não admite o sentido negativo, uma vez que a palavra permitir tem sentido exato e 
positivo. O sentido performativo é representado pelo discurso direto, sempre usado em primeira 
pessoa. Além disso, foca-se no conceito de autoridade. Segundo Ducrot ...uma proposição, 
elemento semântico veiculado pelo enunciado, é constituída, em parte ou na totalidade, por um 
valor argumentativo, então: é realmente a própria proposição que se reforça quando se obriga o 
interlocutor a tirar dela determinadas conclusões. (Ducrot, 1987, pag. 140). A autoridade representa 
uma certeza do que está sendo enunciado. A partir desta autoridade, Ducrot separa em autoridade 
polifônica e arrazoado por autoridade que serão classificadas a partir das escolhas que são feitas 
ao enunciar. A autoridade polifônica está inscrita na língua, é aquela que introduz uma voz que 
não é necessariamente a sua. Em seu livro, Ducrot utiliza o seguinte exemplo: Parece que vai 
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fazer bom tempo: nós deveríamos sair. O termo parece não é identificado ao interlocutor, ou seja, 
o interlocutor não o assume. Porém, constitui o ponto de partida de um raciocínio e serve para 
justificar o outro enunciado, o qual é assumido pelo locutor, sendo assim, o locutor se identifica 
apenas com o enunciador do segundo enunciado e é isso que a autoridade polifônica representa, 
a autoridade do enunciador 1 dizer “parece” é suficiente para justificar que o locutor se torne 
enunciador de “vai fazer bom tempo”. A verdade do enunciador 1 torna provável o enunciador 2. 
Por último, Ducrot trata sobre o arrazoado por autoridade, o qual representa a credibilidade dada 
ao momento da enunciação, segundo o exemplo de Ducrot: Tudo bem, devemos sair (A), pois 
certamente vai fazer bom tempo (B), já que você o diz. (C). A proposição “vai fazer bom tempo” 
denominada P é veiculada com B e pelo o de C. O que temos em C é possível pela certeza de que 
vai fazer bom tempo, ou seja, P. A partir disso, é possível que o enunciador conclua “tudo bem, 
devemos sair” A. Sendo assim, é possível ter a conclusão de que é possível sair uma vez que possui 
uma certa credibilidade ao que é dito “certamente vai fazer bom tempo”. É possível perceber após 
essas análises que o ensino das orações adverbiais é muito abrangente, uma vez que Ducrot nos 
apresenta diversas formas de analisar os enunciados. 

Conclusão: Espera-se, portanto, que com esse trabalho, possa-se acompanhar a introdução do 
percurso feito na construção de sentido no ensino e na aprendizagem de diversas orações, a partir 
dos conceitos e teorias citados, para que possam auxiliar estudantes no processo de formação 
universitária. Estudos mais aprofundados seguem acontecendo e futuros resultados poderão ser 
compartilhados em outros momentos. 

Referências: DUCROT, Oswald. Linguagem, metalinguagem e performativos. In: DUCROT, Oswald. O 
dizer e o dito. Campinas, SP: Pontes, 1987.p.109-138.

DUCROT, Oswald. A argumentação por autoridade. In: DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Campinas, 
SP: Pontes, 1987.p.139-159. 

BARBISAN, Leci Borges. Semântica Argumentativa.
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Introdução: A Psicologia constitui-se uma área em constante desenvolvimento e expansão. 
Dentre suas inúmeras possibilidades de inserção, denota-se a Psicologia Hospitalar. Psicólogos 
e demais profissionais da saúde inseridos nesta especialidade são constantemente convocados a 
deter-se sobre demandas urgentes e emergentes em saúde. Como relevantes exemplos de agravos 
que vem crescendo em incidência e mortalidade no contexto de saúde atual, destacam-se o Câncer e 
a Covid-19. Ambas doenças vem impondo complexos desafios no que diz respeito a sua prevenção, 
tratamento e reabilitação. Dessa forma, justifica-se o presente relato de experiência devido a 
necessidade de se provocar reflexões sobre o papel da Psicologia perante questões emergentes 
de saúde pública. Objetiva-se, através desta produção, levantar e compreender possibilidades de 
intervenção da Psicologia no enfrentamento do Câncer e da Covid-19, que por vezes acometem os 
sujeitos conjuntamente, discutindo as vicissitudes destas vivências.

Metodologia: Na construção deste relato de experiência, busca-se refletir sobre as percepções 
e impressões vividas no ambiente hospitalar, decorrentes das experiências em uma Residência 
Multiprofissional em Saúde, como psicólogos no setor de Oncologia, de um hospital geral, neste 
contexto da pandemia de Covid-19. De modo simplificado, podemos conceituar câncer como: 
Uma doenc?a que se inicia com danos no DNA celular. A formac?a?o das neoplasias acontece 
pelo desequili?brio entre a proliferac?a?o celular (ciclo celular) e a apoptose (morte celular 
programada). Esses eventos sa?o regulados por uma grande quantidade de genes, que, ao sofrerem 
mutac?o?es, podem ter seus produtos expressos de maneira alterada, iniciando a formac?a?o de 
um ca?ncer (RODRIGUES; MARTINS; MORAES, p. 1, 2016). No que se refere a Covid-19, esta 
pode ser definida como uma “infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 
potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global” (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2021). Como temos acompanhado nos noticiários, o impacto causado pela pandemia do 
Coronavírus exigiu que diversos setores se adaptassem ao enfrentamento e ao novo modelo de 
funcionamento dos estabelecimentos. Assim, adaptações ocorreram dentro do âmbito hospitalar 
também, afetando diretamente pacientes com diagnóstico oncológico. Inseridos nesse espaço 
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através da uma Residência em Atenção ao Câncer, foi relevante um olhar aos atravessamentos 
da Covid-19 sobre os pacientes oncológicos atendidos em diferentes setores da instituição. Nesse 
sentido, através de atendimentos psicológicos a pacientes e familiares no setor de oncologia, foi 
possível verificar o impacto violento gerado pelo câncer, sobreposto à Covid-19 e pela própria 
hospitalização. Conforme discutem Vertzman e Romão-Dias (2020), o contexto pandêmico 
trouxe consigo a perplexidade diante da imprevisibilidade, fragilidade, e a sensação de risco 
de aniquilação, exigindo assim um trabalho compartilhado para a construção de alternativas 
psíquicas capazes de dar conta do sofrimento e da dor impostas por tal catástrofe. Deste modo, nos 
deparamos com relatos permeados por medos e fantasias acerca de crenças relacionadas ao câncer 
e ao estigma sobre a doença. Todavia, os recursos de enfrentamento exigidos, agora neste contexto 
de pandemia, ampliam o estresse dos pacientes, convocando-os e aos seus familiares a lidar com 
o caráter invisível da doença, com a perda de autonomia e independência, além de adaptações 
em seu estilo de vida, como: uso de máscaras, ausência de visitas, fatores que potencializam 
medos e afetos que podem surgir diante do diagnóstico e tratamento. Atuar no campo da saúde 
neste momento, exige adaptação ao cenário experienciado, oportunizando, através da escuta, 
uma tentativa de apropriação subjetiva da dor (MORETTO, 2021), possibilitando que pacientes e 
familiares atravessem e enfrentam seus medos e angústias relativas ao diagnóstico oncológico e 
tratamento em meio a pandemia.

Conclusão: A Psicologia tem buscado intervir de modo a minimizar o impacto causado pelo 
diagnóstico oncológico aos pacientes. Porém, com o advento da Covid-19, algumas pessoas 
precisaram lidar com a sobreposição destas duas afecções. Neste contexto, a psicologia tem sido 
desafiada a aprimorar sua atuação, de modo a desenvolver alternativas de cuidado que contemplem 
a integralidade de saúde dos sujeitos.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. O que é a Covid-19?. Disponível em: https://www.gov.br/
saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus.

MORETTO, M.L.T. Pandemia e saúde mental dos psicólogos. XIII Jornada de Psicologia da Saúde - 
Caminhos e atravessamentos em Psicologia da Saúde, 2021.

RODRIGUES, A. B.; MARTINS, L. G. R.; MORAES, M. W. Oncologia multiprofissional: bases para 
assiste?ncia. Barueri, São Paulo: Manole, 2016.

VERZTMAN, Julio; ROMÃO-DIAS, Daniela. Catástrofe, luto e esperança: o trabalho psicanalítico na 
pandemia de COVID-19. Revista latinoamericana de psicopatologia fundamental, v. 23, p. 269-290, 2020.
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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. 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.

Metodologia: 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). 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, obteve-se uma amostragem mínima de 357 amostras, sendo coletado 362 amostras no total. 
Um ELISA indireto comercial (IDEXX laboratories, Inc., Westbrook, USA) foi realizado, conforme 
as orientações do fabricante. Após os resultados, foi feita a coleta de fezes retirada diretamente 
da ampola retal para identificação do material genético do MAP pela PCR, em vacas de rebanhos 
positivos. A extração do DNA foi realizada com o kit de extração Invitrogen, conforme instruções 
do fabricante. Após as extrações dos DNAs, as reações de amplificação foram realizadas conforme 
Taddei et al (2008). O produto amplificado de 99pb correspondente ao fragmento do DNA do 
MAP foi detectado por eletroforese em gel de agarose a 2%, corados com bluegreen e visualizados 
através de luz ultravioleta e fotodocumentados. 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. 
A detecção da paratuberculose em relação à totalidade das amostras testadas representa 5,2% (20 
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vacas sororreagentes). Constatamos que a paratuberculose bovina é detectada em apenas duas 
mesorregiões do Estado. 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 realização da triagem da 
doença por amostras de tanque de expansão. As análises dos testes da PCR resultaram todos em 
positivos. Além das vacas positivas, também foram coletadas vacas suspeitas e negativas dentro 
do mesmo rebanho. A PCR, em complemento ao teste de ELISA, demostrou que todas as vacas 
(positivas, suspeitas e negativas) estão eliminando o agente nas fezes, fato que é esperado que 
aconteça com maior intensidade em vacas positivas do que em suspeitas e não detectado em vacas 
negativas (BEAVER et al., 2017). As vacas negativas ao ELISA e positivas a PCR, indicam que: nos 
rebanhos amostrados, ocorre o efeito da taxa de passagem do MAP (KAWAJI et al., 2020); para 
ocasionar o efeito de passagem, obviamente, as vacas precisam entrar em contato com o agente 
pela via oral, logo, fica em evidência que as fontes de alimentos e ou água desses rebanhos estão 
contaminadas com o agente. 

Conclusão: Assim, detecção de imunoglobulinas contra MAP no leite mostra-se uma ferramenta 
promissora, segura e econômica para triagem e monitoramento de fazendas. E ainda, a positividade 
da PCR nas fezes mostra a contínua exposição das vacas ao MAP, além de confirmar o diagnóstico 
da doença, inicialmente feito apenas pelo ELISA.

Referências: BEAVER A., et al. Longitudinal relationship between fecal culture, fecal quantitative PCR, 
and milk ELISA in Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis-infected cows from low-prevalence dairy 
herds. J Dairy Sci. 2017;100(9):7507–21. 

KAWAJI S., et al. A novel real-time PCR-based screening test with pooled fecal samples for bovine johne’s 
disease. J Clin Microbiol. 2020;58(12).

MANNING, E.J.B. e COLLINS, M. T. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis: Pathogen, 
pathogenesis and diagnosis. OIE Revue Scientifique et Technique, v. 20, n. 1, p. 133–150, 2001.

YAMASAKI, E. M. et al. Paratuberculose em ruminantes no brasil. Pesquisa Veterinaria Brasileira, v. 33, n. 
2, p. 127–140, 2013.
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Introdução: Em dezembro de 2019 foi detectado um novo vírus em Wuhan, na China. Em 2020 a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o status de situação de saúde pública da COVID-19 
à pandemia (THULER; MELO, 2020). Frente a isso, pacientes com câncer são mais vulneráveis 
e contém um maior risco de infecção por COVID-19 devido a sua imunossenescência, obtendo 
assim uma alta taxa de mortalidade (GUPTA et al., 2021). A pandemia causada pela COVID-19 
gerou um grande impacto no que se diz respeito, aos aspectos da vida diária. Consequentemente, 
a qualidade de sono foi afetada de maneira significativa (BHAT; CHOKROVERTY., 2021). Jovens e 
adultos com câncer podem apresentar distúrbios de sono ocorrendo simultaneamente com maiores 
índices de ansiedade e depressão devido às condições de saúde (ZHOU et al., 2020). Dessa forma, 
o objetivo deste estudo foi investigar a qualidade do sono em indivíduos com câncer acometidos 
pela COVID-19. 

Metodologia: Estudo transversal de base populacional aprovado pelo CEP da UPF (nº4.689.873). 
Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idade ≥18 anos, residentes no Brasil, que 
testaram positivo para COVID-19, que estivessem no ciclo ativo da doença ou recuperados (pós-
covid), com acesso à internet e com diagnóstico de doença oncológica. Foram excluídos indivíduos 
com declínio cognitivo, em estado comatoso, internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
ou Centros de Terapia Intensiva (CTI), em ventilação mecânica invasiva e que não falam a língua 
portuguesa. Todos os participantes assinaram ao Termo de consentimento Livre e Esclarecido. 
O estudo foi realizado pela plataforma do Google Docs em acesso aberto. O link de acesso foi 
disponibilizado para os participantes do estudo, mediante prévia identificação dos mesmos, sendo 
compartilhado por meio de redes sociais, tais como WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, entre 
outros. O tempo hábil para responder ao questionário teve a variação de 15 e 20 minutos. Os dados 
foram analisados por meio de estatística descritiva expressa em média e desvio padrão (variáveis 
quantitativas) e valores absolutos e relativos (variáveis qualitativas). Foram entrevistados 875 
indivíduos, dos quais 16 foram incluídos (todos pós-covid), com base nos critérios de seleção. 
A média de idade dos participantes foi de 51,25 ± 17,44 anos (50% do sexo masculino e 50% do 
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sexo feminino). A maioria da amostra era da cor branca (87,5%), com ensino superior (56,3%), 
casada (81,3%) e do tipo sanguíneo A+ (62,5%). Com relação aos sintomas pós-covid, a maioria 
da amostra apresentou fadiga (87,5%), fraqueza muscular (81,3%) e lentificação do raciocínio, 
seguidos de outras complicações. 43,8% da amostra realizou tratamento medicamentoso precoce, 
56,3% utilizou oxigênio, 50% necessitou de internação hospitalar, 68,8% realizou fisioterapia e 
75% realizou a vacina. Em relação a qualidade do sono a maioria percebeu seu sono como muito 
ruim (50,0%), sendo que 62,5% tomava algum tipo de medicamento por pelo menos três vezes 
por semana. Ainda, 56,3% relataram dificuldade para permanecer acordado no último mês (três 
ou mais vezes por semana) e muita dificuldade para permanecer entusiasmado no último mês. 
Um estudo investigou os distúrbios do sono antes e durante a pandemia por COVID-19 em 338 
indivíduos com câncer de mama, onde constataram que durante a pandemia houve aumento de 5% 
(de 40% para 45%) no número de indivíduos acometidos por algum distúrbio do sono. A angústia 
e os problemas emocionais foram os principais fatores que contribuíram para os problemas na 
qualidade do sono (RADES et al. 2021). Fato este que corrobora aos nossos achados, visto que a 
maioria da amostra considerou sua qualidade do sono como ruim / muito ruim. 

Conclusão: Os indivíduos com câncer acometidos pela COVID-19 apresentam uma qualidade 
do sono ruim, sendo necessário recorrer a medicação para controle. Ainda, relatam dificuldade 
para manter-se acordados e entusiasmados no seu dia a dia.

Referências: RADES, D., et al. Sleep Disorders Before and During the COVID-19 Pandemic in Patients 
Assigned to Adjuvant Radiotherapy for Breast Cancer. In Vivo. 2021 Jul-Aug;35(4):2253-2260.

THULER, L. C.S., et al. Sars-CoV-2/Covid-19 em Pacientes com Câncer. Revista Brasileira de Cancerologia 
2020; 66(2): e-00970.

GRUPTA, K., et al. Cancer patients and COVID-19: Mortality, serious complications, biomarkers, and ways 
forward. Cancer Treatment and Research Communications 26 (2021) 100285. 
BHAT, S; CHOKROVERTY, S. Sleep Disorders and COVID-19. Journal of Clinical Sleep Medicine, July 
2021.

ZHOU, E. C., et al. Sleep in young-adult cancer survivors during the COVID-19 pandemic. Journal of 
Clinical Sleep Medicine, Vol. 16, No. 11. Nov 2021.
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Introdução: A hidroquinona é um dos despigmentantes mais utilizados em dermatologia, 
principalmente para o tratamento de melasmas, sardas e lentigos senis. Esta substância ativa se 
oxida facilmente, originando produtos de cor marrom escuro, dando ao creme aspecto desagradável 
e não exercendo ação despigmentante. Por isso, formulações contendo hidroquinona devem 
ser protegidas da luz, da umidade e do ar [1]. Face ao exposto, este trabalho objetivou avaliar a 
qualidade de formas farmacêuticas semissólidas manipuladas contendo 4% de hidroquinona, logo 
após a aquisição e durante o prazo de validade.

Metodologia: Cinco cremes (O/A) manipulados, contendo 4% de hidroquinona (F1, F2, 
F3, F4 e F5), foram adquiridos em cinco Farmácias de Manipulação do Planalto Médio do Rio 
Grande do Sul e foram avaliados logo após a aquisição e durante o prazo de validade, adotando-
se como parâmetros a avaliação das características organolépticas, a determinação do pH, a 
avaliação da espalhabilidade [2], doseamento do fármaco [3] e a avaliação da rotulagem e da 
embalagem primária das formulações em questão. Dos cinco cremes avaliados, quatro estavam 
adequadamente acondicionados em bisnagas de alumínio revestidas internamente. Todas as 
formulações continham na embalagem primária orientações sobre as condições necessárias de 
armazenamento. Todos os produtos apresentaram valores de pH compatíveis com o fármaco. A 
formulação F2 apresentou maior espalhabilidade, seguida das formulações F5, F3, F4 e F1. Apenas 
duas formulações apresentaram teor de hidroquinona de acordo com os limites preconizados.

Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que as Boas Práticas de Manipulação não estão 
sendo cumpridas integralmente por algumas Farmácias de manipulação do planalto Médio do 
Rio Grande do Sul, visto que medicamentos sem a devida qualidade estão sendo comercializados.

Referências: [1] FARINELLI, J. Avaliação, modificação e validação de metodologia para estudo de 
estabilidade de hidroquinona em creme. Repositório Institucional UNESP, 2009. Disponível em: 
&lt;http://repositorio.unesp.br/handle/11449/917 02&gt;. Acesso em 20 julho 2020.

[2] USP 30. United States Pharmacopeia [book on CD-ROM]. 30 .ed. Rockville: The United States 
Pharmacopeial Convention, 2007.
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Introdução: O presente estudo visa investigar os problemas ecológicos na sociedade atual, 
através de uma análise ao impacto do hiperconsumo e compreender as perspectivas de políticas 
públicas de sustentabilidade. É justificável a atualidade desse tema, tendo em vista que a interação 
entre o homem, a natureza, as relações de consumo, a divisão de classes sociais e o modo de 
vida dos cidadãos modernos, repercutiu em uma nova realidade social denominada sociedade 
do hiperconsumo, onde se sucedeu uma multiplicação da comercialização e, por consequência, 
aumento na necessidade de consumir. Como resultado do consumismo excessivo, têm-se uma 
natureza que não consegue repor e descartar, de forma satisfatória, o que vem sendo consumido em 
exagero. Objetiva-se, através de conceitos jurídicos, conscientizar às pessoas consumistas a mudar 
seus conceitos de vida para evitar problemas futuros ao meio ambiente e assumir responsabilidade 
nas suas escolhas, contribuindo para resultados positivos no meio social.

Metodologia: A sociedade contemporânea consolidou-se sobre os níveis de consumo a partir 
da sociedade moderna, capitalista. Segundo Molinari (2015, p. 12), “a sociedade globalizada é 
marcada por muitos avanços tecnológicos, científicos, pela expansão comercial e da produção. 
O consumo surge como veículo que propaga este sistema de produção: quanto mais se consome, 
mais se produz, mais se ganha”. É importante definir o que se endente por políticas públicas de 
sustentabilidade e o dano ambiental para a sociedade, na ótica de Derani: “A política pública é um 
fenômeno oriundo de um determinado estágio de desenvolvimento da sociedade. É fruto de um 
Estado complexo que passa a exercer uma interferência direta na construção e reorientação dos 
comportamentos sociais”(2006, p.131). A simples intenção política pouco pode contribuir, antes 
será necessário progredir para soluções eficazes, a fim de evitar danos colaterais e comprometer a 
finalidade de ação. Entretanto, um dos grandes desafios é a definição de diretrizes e a concepção 
de políticas que assegurem o desenvolvimento e o gerenciamento sustentável dos resíduos 
sólidos, a partir de modelos ambientais, sociais e econômicos (MOLINARI, 2015. p.36). Segundo 
Ferrer, a sustentabilidade arquiteta-se como novo paradigma, do ponto de vista jurídico ela é um 
requisito, dadas às exigências práticas e as necessidades imperiosas, requerem a intervenção no 
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sentido de promover a proteção da sobrevivência, não apenas humana, mas de todo o ecossistema. 
Nesse sentido, compreende-se como o direito ambiental pode ser um instrumento adequado para 
enfrentar os desafios de sustentabilidade e de governança, em um mundo contemporâneo, com 
crescente impacto no modelo de crescimento econômico, marcado por categorias complexas como 
exclusão social, desenvolvimento econômico, racismo, entre outras. Assim, Ferrer explica que 
“além dos três pilares iniciais que o constituem (eficiência econômica, proteção ambiental, respeito 
a critérios sociais), acrescenta-se também os critérios de ordem cultural, identitária e tecnológica” 
(2014, p.1447). O desenvolvimento sustentável exprime a relação entre crescimento econômico, 
conservação ambiental e preocupação social assim, “conclui-se que a sociedade contemporânea 
do hiperconsumo deve criar formas de sustentabilidade responsável.” (FOGUESATTO, 2020). 
Portanto, são necessárias políticas públicas voltadas para o espaço onde o cidadão tenha o senso 
de relacionamento ao seu espaço, onde processa quais as problemáticas que o hiperconsumo traz 
ao meio ambiente. A partir disso, deve-se conscientizar os consumidores de que deve haver a 
necessidade de compatibilização do sistema econômico e com o meio ambiente, para garantir um 
futuro mais promissor para o planeta. O método de pesquisa utilizado para a realização do trabalho 
é o hermenêutico, que se dá através do estudo de obras clássicas e atuais relativas ao tema.

Conclusão: Conclui-se, pois, que a humanidade e todo o ecossistema precisam de mudanças 
para que a sociedade seja capaz de permanecer no tempo e no espaço. Para tanto, demanda-se 
políticas públicas de sustentabilidade, de planejamentos, de condutas e de resultados, para que 
assim o consumidor possua condições de verificar os danos que suas condutas causam e possíveis 
soluções para os problemas ambientais.

Referências: DERANI, Cristiane. Políticas Públicas e a norma política direito. In: BUCCI, Maria Paula 
Dallari. Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p.131.

FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Sustentabilidade: um novo paradigma para o 
direito. [S. l.], 2014. Disponível em: encurtador.com.br/ehqBS. Acesso em: 1 ago. 2021.

FOGUESATTO, Ana Maria. A sociedade do hiperconsumo e as implicações para a sustentabilidade nas 
cidades. [S. l.], 2020. Disponível em: encurtador.com.br/bitI8. Acesso em: 1 ago. 2021.

MOLINARI, Daniela da Rosa. ENTRE O LUXO E O LIXO: DESAFIOS DA SOCIEDADE DE CONSUMO 
NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. [S. l.], 2015. Disponível em: encurtador.com.br/fuQV3. Acesso 
em: 1 ago. 2021.
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Introdução: Axel Honneth é um autor vinculado à teoria crítica do reconhecimento, vislumbra, 
a partir de um diagnóstico das patologias sociais a possibilidade de uma sociedade livre e 
emancipada. O autor, tomando por base o jovem Hegel e Mead, tenta desenvolver uma concepção 
formal de eticidade. Através da sua teoria do reconhecimento, visa explicar como se dá a formação 
da integridade do sujeito e extrair as bases normativas para assegurar a dignidade humana como 
força motriz da história.

Metodologia: A metodologia usada tem por base a sistematização de leituras e a interpretação 
de textos visando reconstruir os argumentos do autor na sua abordagem sobre o conceito de 
dignidade. Desse modo, por meio de um processo analítico-reconstrutivo, pretende-se explorar 
os conceitos acerca da problemática presente na obra principal, a saber, Luta por Reconhecimento. 
A dignidade tratada por Honneth configura-se como parte constituidora do sujeito enquanto ser 
autônomo e individualizado, e que a constituição da dignidade humana só pode ser descoberta 
negativamente a partir de experiências de degradação e de ofensa pessoal, ou seja, de relações 
de negação do reconhecimento. É somente pelas formas de negação do reconhecimento, a saber, 
o desrespeito à integridade física, à autocompreensão normativa do sujeito, e o desrespeito às 
formas de vida de certos grupos ou indivíduos, que se desencadeará processos de conflito social, 
traduzido na forma de luta por reconhecimento, a fim de garantir a interação social preservadora da 
dignidade humana. A primeira forma de negação estaria inscrita nas experiências de maus tratos 
e de violação, em que o sujeito se vê privado de dispor livremente sobre seu corpo. A segunda 
forma configura-se pelas experiências de privação de direitos e de exclusão social. E, finalmente, 
a terceira forma, que é a degradação moral e ofensa de estilos de vida individuais e coletivos, em 
que o sujeito não se vê reconhecido pelas suas capacidades e qualidades individuais. Portanto, em 
Honneth a dignidade ocorre em condições em que o indivíduo experiência relações de desrespeito 
ou não reconhecimento que o impede de alcançar a constituição de sua integridade humana. Nesse 
sentido, o autor destaca que os indivíduos e os grupos sociais se inserem na sociedade a partir de 
uma luta por reconhecimento, mas de forma intersubjetiva. As três formas de reconhecimento são 
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o amor, o direito e a solidariedade, sendo que a autorrealização se desenvolverá no indivíduo com 
o alcance da autoconfiança, o autorrespeito e a autoestima, se correlacionando com as primeiras. 
Dessa forma, o significado que cabe as lutas particulares será medido pela contribuição, positiva 
ou negativa, que assumem na realização dessas formas não distorcidas de reconhecimento. Aqui, 
destaca-se a importância dos princípios relacionados com a solidariedade, considerando, que a 
liberdade de autorrealização necessita de pressupostos que dependem dos parceiros de interação. 
A autorrealização dependerá do pressuposto social de uma autonomia que seja juridicamente 
assegurada, ademais, os indivíduos precisam ser reconhecidos em suas capacidades e propriedades 
que necessitam da estima do social. Assim, na concepção de Honneth, a identidade dos indivíduos 
e dos grupos somente será formada quando reconhecidos de forma intersubjetiva. Destaca-se que 
a dignidade se revela nos aspectos demonstrados por Honneth na autoestima e autoconsciência, 
mas também a partir de questões exteriores (reconhecimento)

Conclusão: Para Honneth é pelas formas de insulto e desrespeito que se chega a conhecer o 
conceito de dignidade, é porque a constituição da integridade humana é dependente da experiência 
de reconhecimento intersubjetivo, ou seja, de relações em que o indivíduo pode experienciar uma 
autorrealização positiva de si.

Referências: HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. 2.ed. São 
Paulo: Ed. 34, 2009.
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Introdução: A pandemia da Covid-19 surgiu na China em dezembro de 2019. Logo, em fevereiro 
de 2020, foi identificado o primeiro caso no Brasil. No início, as autoridades brasileiras não 
imaginavam a gravidade, nem como a situação se alastraria por um longo período de tempo. 
No entanto, após alguns meses, a situação se agravou e medidas tiveram de ser tomadas pelo 
Governo Federal. Um exemplo, foi a decretação do estado de calamidade pública em março de 
2020, e diante dela, a criação de protocolos para o enfrentamento da pandemia, constando normas 
de convivência social, o que resultou em modificações nas áreas jurídicas pelo direito emergencial. 
A Constituição Federal, permite que o Presidente da República, em caso de relevância e urgência, 
adote medidas provisórias com força de lei. O presente trabalho aborda sobre a instituição da 
Medida Provisória nº 927, a qual foi um meio que o Governo Federal buscou para minimizar os 
impactos da pandemia no âmbito do direito do trabalho.

Metodologia: A Medida Provisória nº 927 regeu acerca do acordo individual entre o 
trabalhador e o empregador. A primeira medida regulamentada foi o teletrabalho, que possui 
como característica a prestação de serviços fora das dependências da empresa, o mesmo podia ser 
informado com quarenta e oito horas de antecedência, por meio eletrônico ou escrito, sendo que 
toda a infraestrutura, bem como, o reembolso de despesas arcadas pelo trabalhador para exercer 
o seu labor, eram previstas em prévio contrato escrito. A segunda foi a antecipação das férias 
individuais, pelas quais o empregador poderia informar o período (mínimo de 5 dias) que seria 
gozado pelo empregado, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, por meio escrito ou 
eletrônico, com a priorização dos trabalhadores que pertenciam ao grupo de risco da Covid-19. 
A terceira medida foi a concessão de férias coletivas, onde o empregador poderia notificar a um 
conjunto de trabalhadores, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, férias coletivas, 
as quais não precisavam ser comunicadas ao órgão local do Ministério da Economia ou ao 
sindicato representativo da categoria profissional. A quarta medida, consistiu no aproveitamento 
e antecipação dos feriados, em que os feriados não religiosos (caso fosse, deveria ter expressa 
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anuência do trabalhador), federais, estaduais, distritais ou municipais, indicados expressamente, 
poderiam ser antecipados com antecedência mínima de quarenta e oito horas, por meio escrito ou 
eletrônico. O banco de horas, que foi a quinta medida, consistiu na interrupção das atividades pelo 
empregador e na constituição de regime especial de compensação de jornada, ajustado por meio de 
acordo individual ou formal. A compensação, determinada pelo empregador, seria no prazo de até 
dezoito meses e só poderia haver mediante aumento na jornada em até duas horas, não podendo 
exceder o limite de dez horas diárias. A sexta medida, consistiu na possibilidade de suspensão da 
obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, bem 
como, a suspensão a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e funcionais dos 
empregados, com o período de noventa dias para realizá-los após o estado de calamidade pública, 
entretanto, os mesmos poderiam ser realizados na modalidade à distância, se o empregador 
garantisse que seriam executados com segurança. A sétima medida, foi a faculdade de suspender o 
contrato de trabalho por um prazo de até quatro meses, para que o empregado participasse de curso 
ou qualificação profissional oferecido pelo empregador, não presencial, com duração equivalente 
à suspensão, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pelo ensino. Outrossim, a última 
medida foi a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS referentes às competências 
indicadas pelo texto da lei.

Conclusão: Embora tenha sido alvo de críticas, a Medida Provisória nº 927, durante a sua vigência 
de 120 dias, buscou evitar o fechamento de empresas e a demissão em massa dos trabalhadores, 
com mecanismos de redução dos efeitos negativos advindos da pandemia da Covid-19, oferecendo 
alternativas às empresas no sentido da manutenção do vínculo empregatício. 

Referências: BRASIL. Medida provisória nº 927, de 22 de março de 2020. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. Disponível em: ?https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv927.htm?. Acesso em: 08 ago. 2020.
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Introdução: O projeto de pesquisa RECORTES SOBRE OS DESAFIOS IMPOSTOS PELA 
COVID-19 E O SEU ENFRENTAMENTO POR DIFERENTES POPULAÇÕES, foi desenvolvido 
com os objetivos de avaliar a atual forma de ensino proposta para o enfrentamento à pandemia 
do SARS-COV-2 em unidades de ensino superior, verificando o aproveitamento dos alunos e 
professores, assim como, as dificuldades e fragilidades encontradas por ambos os grupos no que 
tange a modalidade de ensino a distância (EaD) (KHATIB, 2020). Além disso, o presente trabalho 
também busca descrever o perfil dos alunos de cursos de graduação e as percepções sobre a 
qualidade do aprendizado EaD bem como o nível de satisfação dos alunos, apontar as principais 
plataformas usadas, verificar a percepção sobre a organização das instituições de ensino superior 
para atividades EaD (MONTEIRO, 2020).

Metodologia: O estudo foi desenvolvido através de uma coleta de dados destinada a estudantes 
de instituições de ensino superior (IES) com o objetivo de questionar como a modalidade de ensino 
a distância (EAD) se desenvolveu durante o período da pandemia do novo coronavírus e de que 
maneira interferiu no cotidiano dos estudantes. Na coleta foram utilizadas escalas e perguntas 
fechadas e abertas para avaliar questões relacionadas às ferramentas usadas, qualidade do 
aprendizado e principais fragilidades e pontos positivos do método de ensino. A pesquisa foi 
conduzida através de um formulário online disponibilizado via redes sociais, com amostra por 
conveniência, as respostas foram obtidas entre os meses de março até junho de 2021. O trabalho 
foi previamente submetido ao comitê de ética e obteve aprovação. Durante o período especificado 
foram obtidas 270 respostas de estudantes de IES, nas quais, 75% das respostas eram de estudantes 
do RS e os demais de SC, PR, SP e MS. A média de idade foi de 22,4 anos (DP 5,3), 69% da amostra 
foi composta por mulheres, 60% dos participantes são alunos da UPF e 75% dos entrevistados 
cursavam medicina. Foi questionado sobre quais foram as ferramentas mais utilizadas para o 
ensino a distância, permitindo que os entrevistados assinalassem mais que uma opção, assim, 
Google Meet mostrou-se a ferramenta mais popular (87% das respostas) seguido por Moodle (62%), 
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Google Classroom (58%), Zoom (43%) e outras ferramentas com 12% das respostas. Os alunos 
foram indagados, em forma de escala de 1 a 5 e, a maioria, 39%, responderam com 3 à pergunta 
“Quanto você considera que aprendeu nesse período?”; para a questão sobre o “Qual o nível de 
motivação para estudar e desenvolver as atividades propostas” 37% responderam 3 e sobre “Qual 
o nível de preparação da sua instituição de ensino superior para o método de ensino a distância” 
42% respondeu 4. Em forma de pergunta aberta foram avaliados as vantagens e desvantagens 
da modalidade de ensino a distância, os dois principais pontos positivos foram relacionados a 
não necessidade de deslocamento até a IES e possibilidade de gravação das aulas obtendo 64 e 62 
respostas que relacionavam os temas, respectivamente. Quanto aos pontos negativos, as principais 
queixas estão relacionadas a desorganização da IES e ao cansaço ocasionado pelo EAD, obtendo 23 
e 16 respostas relacionadas aos temas, respectivamente. 

Conclusão: Com base na análise dos dados, concluiu-se que o EaD trouxe vantagens, como maior 
comodidade e certa independência de horários para os alunos, bem como auxiliou no transtorno em 
relação ao deslocamento. Em contrapartida, a desorganização em algumas disciplinas e o cansaço 
gerado pela necessidade de acompanhar às aulas pela tela do computador foram as principais 
queixas.

Referências: 1- KHATIB, Ahmed Sameer El. Aulas por Videoconferência: Uma solução para o 
distanciamento social provocado pela COVID-19 ou um grande problema? p. 1–20, 2020. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3614176 Acesso em: 21/06/2020

2- MONTEIRO, Sandrelena da Silva. ARTIGO: (RE)inventar educação escolar no Brasil em tempos da 
COVID-19 p.1-18, 2020 Disponível em: https://revistas.unisuam.edu.br/index.php/revistaaugustus/
article/view/552/301 Acesso em: 10/07/2020.
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Introdução: O projeto de pesquisa RECORTES SOBRE OS DESAFIOS IMPOSTOS PELA 
COVID-19 E O SEU ENFRENTAMENTO POR DIFERENTES POPULAÇÕES, foi desenvolvido no 
intuito de analisar e avaliar a maneira com que a pandemia e o distanciamento social atingiram a 
população e, também, o modo como os indivíduos agiram para contornar as adversidades diante 
da crise sanitária. É notável que 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.(1) Portanto o presente trabalho buscou conhecer os 
hábitos e cuidados da população em geral, o formato dos processos de ensino-aprendizagem e as 
ações desenvolvidas pelos gestores da saúde entre as diferentes, este resumo apresenta aspectos 
apontados pela comunidade referente a saúde mental nesse período.

Metodologia: O projeto se deu através de uma coleta de dados, por meio do Google Forms, 
destinada ao público geral com o intuito de avaliar o impacto da pandemia sobre a saúde mental 
das pessoas, entre outros aspectos, e, também as estratégias usadas para o enfrentamento dos 
aspectos de saúde mental que foram relatados e a expectativa com relação ao futuro. Na coleta foram 
empregadas perguntas fechadas e abertas para identificar sintomas psicológicos relacionados ao 
desenrolar da pandemia do COVID-19, a busca por recursos para driblar os problemas apresentados 
e as expectativas futuras em relação a pandemia. Responderam 81 pessoas entre novembro de 2020 
e maio de 2021, onde 96% eram do RS, os demais de SP, PE e MS; 55% eram mulheres e a média 
de idade de 37,3 anos (DP 17,1). Sobre a saúde mental, 84% referiram alterações, ansiedade 76,5%, 
tristeza 48,5%, insegurança 47,1%, angústia 39,7%, medo 38,2%, insônia 38,2%, alteração de peso 
38,2%, sentimento de impotência 29,4% e alteração do apetite 19,1%. As estratégias usadas para os 
problemas apresentados foram acompanhamento com psicólogo 32%, com psiquiatra 20%, com 
outros profissionais de saúde 8%; práticas integrativas 20%, convivência com família e amigos 
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28%, atividade física 12%, leituras/filmes/música 12% e espiritualidade 4%. Quando questionados 
sobre as expectativas quanto aos próximos meses de pandemia, referiram pessimismo 25,9%, 
otimismo 32,1%, neutralidade 29,6%, muito pessimista 9,9% e muito otimista 1,2%. Relacionando-
se com as alterações de saúde mental da população, diversos outros fatores diretamente ligados à 
saúde foram prejudicados em decorrência da pandemia. Por exemplo, a frequência de consumo de 
alimentos saudáveis diminuiu e a de alimentos não saudáveis aumentou; houve um aumento no 
consumo de bebidas alcoólicas, na população adulta, durante o distanciamento social; A prática de 
atividade física também apresentou mudanças devido à pandemia, no Brasil. Antes da COVID-19, 
30,1% dos adultos faziam atividade física suficiente; durante a pandemia, esse percentual passou a 
ser de apenas 12,0%.(2) Para combater os efeitos negativos do isolamento e da situação global em 
geral na saúde mental, prática de atividades físicas e práticas integrativas se mostraram benéficas. 
A realização dessas práticas trouxe um ganho na qualidade de vida e diminuição do estresse e 
da ansiedade, o que representa uma proposta importante e viável para o contexto de restrição 
social vivenciada neste ano pandêmico. Ainda, vale ressaltar que são estratégias de baixo custo, 
promissoras e eficazes para a manutenção da saúde da população. (3)(4)

Conclusão: Percebe-se que, em decorrência do distanciamento social ocasionado pela pandemia 
do COVID-19, houve relatos frequentes na prevalência de problemas em saúde mental durante 
o período analisado. Também se nota um acréscimo na busca por meios de manejar o momento 
delicado da pandemia. Nesse contexto, observaram-se expectativas quanto ao futuro bem divididas 
entre a população.

Referências: 1. Dill S, Bolze A, Neiva-silva L. Saúde mental e intervenções psicológicas diante da 
pandemia do novo coronavírus ( COVID-19 ) Mental health and psychological interventions during the 
new coronavirus pandemic ( COVID-19 ). 2020;1–13. 

2. Risco F De, Vida E De. A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros 
adultos?: um estudo transversal, 2020. 2020;29(4):1–13. 

3. Marinho L, Marcos S, Francisco A, Bezerra R, Oliveira G, Cristina ST, et al. O papel das Práticas 
Integrativas na Saúde Mental no contexto da Pandemia do COVID-19. :147–57. 

4. Saeed SA, Cunningham K, Bloch RM. Depression and Anxiety Disorders?: Benefits of Exercise, Yoga, 
and Meditation. 2019;99. 
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Introdução: A Instrução Normativa número 76, fixa os teores de identidade e qualidade do 
leite cru, estabelece o teor mínimo de proteína total aceito no leite bovino de 2,9% (BRASIL, 
2018). Entre essas proteínas, encontram-se a caseína, que é importante na produção de queijos 
(OLIVEIRA, 2015) e as proteínas do soro, presentes em menor quantidade. Dentro da composição 
química do leite, também se encontra a ureia, sendo um componente nitrogenado não proteico, 
o aumento da sua concentração está relacionado aos compostos nitrogenados e alimentos 
energéticos disponibilizados na dieta (SOUSA et al, 2009). Em virtude da importância da proteína 
para a indústria de produtos lácteos, bem como para os consumidores de leite, foi realizado este 
trabalho através da avaliação dos resultados da composição química do leite, tendo como objetivo 
correlacionar as concentrações de ureia com a de proteína total presentes no leite.

Metodologia: A pesquisa utilizou o banco de dados do Serviço de Análises de Rebanhos Leiteiros 
(Sarle) da Universidade de Passo Fundo. O laboratório faz parte da Rede Brasileira de Qualidade 
do Leite (RBQL), órgão credenciado no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 
Foram utilizados 409 registros obtidos de amostras de leite cru refrigerado coletados em tanque de 
expansão e enviadas para análise no Sarle no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 
2020. A composição do leite foi analisada por tecnologia do infravermelho proximal transformada 
de Fourier (FTIR) e a Contagem de Células somáticas foram por citometria de fluxo utilizando 
equipamentos com Sistema Delta Equipamentos. Os dados foram submetidos a análises descritivas 
e correlação de Pearson. A correlação entre proteína e ureia foi de 0,20, demonstrando uma correlação 
positiva fraca, ou seja, à medida que se eleva os teores de proteína, há pouca influência na elevação 
da ureia. Já a correlação entre caseína e ureia foi de 0,19, visto que também é uma correlação de 
caráter fraco. Por outro lado, ao comparar proteína e caseína, se obteve 0,99, demonstrando que 
a caseína constitui a maior parte das proteínas presentes no leite. A determinação da correlação 
entre proteína e ureia é relevante para avaliar se uma tem influência sobre a outra, principalmente 
se a ureia influencia negativamente na concentração das demais proteínas como a caseína, a qual é 
de elevada importância econômica.
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Conclusão: Através deste trabalho foi verificado que a correlação entre ureia e proteína, bem como 
entre caseína e ureia é uma correlação fraca positiva, onde há pouca influência da concentração de 
uma na outra.

Referências: BRASIL. Instrução Normativa n. 76, de 26 de novembro de 2018. Regulamento técnico de 
identidade e qualidade de leite cru refrigerado. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

OLIVEIRA, Vanessa da Gama. Processos Biotecnológicos Industriais: Produção de Bens de Consumo com 
o Uso de Fungos e Bactérias. São Paulo: Érica, 2015.

SOUSA et al. Parâmetros fermentativos, produção de proteína microbiana, concentrações de ureia no leite 
e no plasma e balanço de nitrogênio de vacas alimentadas com silagem de milho ou cana-de-açúcar com 
caroço de algodão. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.10, p. 2063-2071, 2009.
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Introdução: Células somáticas (CS) são células epiteliais, originárias da descamação do epitélio 
secretor de leite e leucócitos, os quais podem se apresentar elevados em casos de mastite. Desse 
modo, a Contagem de Células Somáticas (CCS) auxilia na identificação de inflamações da glândula 
mamária, principalmente na forma subclínica, a qual, diferente da mastite clínica, não apresenta 
alterações visíveis no leite e na glândula mamária (RIBEIRO et al, 2003). Dessa forma, valores de 
CCS acima de 200.000 CS/mL são indicativos de afecção mamária (WINCKLER, 2019). Ainda, 
conforme a Instrução Normativa número 76, a CCS proveniente de tanques individuais ou 
comunitários deve ser menor que 500.000 CS/mL (BRASIL, 2018). Este trabalho tem como objetivo 
apresentar análise descritiva da CCS de 408 propriedades do RS. 

Metodologia: O trabalho utilizou amostras de leite coletadas de 408 fazendas comerciais da 
região norte do RS e analisadas no Serviço de Análises de Rebanhos Leiteiros (SARLE). As análises 
de CCS foram realizadas em Equipamento da marca Delta que utiliza a citometria de fluxo. Do total 
avaliado, apenas 4 amostras apresentavam valores inferiores a 200.000 CS/mL, 99 apresentaram 
CCS entre 200.000 e 500.000 CS/mL e 305 amostras obtiveram valores acima de 500.000 CS/mL. 
Os valores máximos encontrados foram de 2.174.000 CS/mL e os mínimos de 190.000 CS/mL. 
A CCS da maioria dos rebanhos analisados está muito acima do desejável e aceito pela IN76, 
somente 25,24% atende a legislação, enquanto que 74,75% extrapolaram o limite de 500.000 CS/
mL. As células somáticas indicam condição inflamatória e/ou infecciosa da glândula mamária, 
clinicamente denominadas de mastite, que por sua vez resultam em prejuízos para a síntese do 
leite. Os prejuízos ocasionados pela mastite atingem produtores, indústrias e consumidores. 
Os produtores terão menos leite produzido pois as lesões decorrentes da mastite destroem 
o parênquima glandular reduzindo o volume de leite. As indústrias serão prejudicadas pela 
interferência na síntese de sólidos, resultando em menor rendimento industrial. Os consumidores 
terão produtos lácteos com menor vida de prateleira e alterações organolépticas (WINCKLER, 
2019). O controle da mastite deve ser constante, considerando os seguintes fatores: funcionamento 
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dos equipamentos de ordenha, higiene dos estábulos, equipamentos e do úbere, utilização de 
pós-dipping, identificação precoce de vacas com mastite, tratamento imediato dos casos clínicos, 
segregação/descarte das vacas doentes e nutrição equilibrada. 

Conclusão: Em suma, constata-se que a média de CCS encontrada foi muito além do permitido 
pelo regulamento, além de ser superior ao que se considera saudável dentro de um rebanho, 
evidenciando que medidas corretivas devem ser adotadas imediatamente.

Referências: BRASIL. Instrução Normativa n. 76, de 26 de novembro de 2018. Regulamento técnico de 
identidade e qualidade de leite cru refrigerado. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

PEREIRA et al. Efeito do nível de células somáticas sobre os constituintes do leite I-gordura e proteína. 
Piracicaba, 1999.

RIBEIRO et al. Relação entre mastite clínica, subclínica infecciosa e não infecciosa em unidades de 
produção leiteira na região sul do Rio Grande do Sul. Revista brasileira de agrociência, Pelotas, v.9, n. 3, p. 
287-290, set. 2003.

WINCKLER, João P.P. Prevalência da mastite subclínica em rebanhos brasileiros e o efeito sobre a 
composição do leite. 2019. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2019.
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Introdução: Cada vez mais crianças e adolescentes têm acesso à internet e quando não 
assistidos e orientados por seus responsáveis ficam expostos a todas as formas de perigos que o 
mundo digital pode trazer. Nesse sentido, presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre 
a possibilidade de responsabilização de pais ou responsáveis por crianças e adolescentes pela 
negligência nos cuidados na internet. Este trabalho mostra-se importante, pois, busca identificar os 
perigos da internet e analisar a possibilidade de responsabilização de seus responsáveis pela falta 
de assistência e acompanhamento. Assim, justifica-se o estudo, visto que, a análise do tema poderá 
identificar a possibilidade da aplicação da legislação existente sobre abandono e negligência no 
dever de cuidado em casos que caracterizem abandono digital. O método de abordagem utilizado 
é o método hipotético dedutivo, utilizando-se para a pesquisa de fontes secundárias.

Metodologia: A família possui grande importância para a formação da sociedade. Nesse sentido, 
a Constituição Federal em seu artigo 226 prevê que “a família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado”. O Estado protege e ao mesmo tempo garante a autonomia das famílias para 
decidirem e se organizarem da maneira que pensarem mais adequada, conforme estabelecido no 
artigo 1.513 do Código Civil. Por outro lado, o Estado também estabelece obrigações de cuidado, 
proteção e educação dos filhos de acordo com artigo 229 da CF, e ainda artigo 3o do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. No entanto, o que se observa atualmente é um afastamento entre 
os membros das famílias por conta das novas tecnologias e da internet. Assim sendo, muitas 
crianças e adolescentes vêm sofrendo com a chamada “parentalidade distraída”. Para Falcão 
(2019 p. 62), “a parentalidade distraída é uma releitura do abandono familiar, abandono este que 
não significa um afastamento físico de pais e filhos, mas um espaço abstrato que marca tanto 
quanto uma separação fática”. Alguns dos riscos oferecidos às crianças e adolescentes na internet 
são: cyberbulling, sexting, grooming. Conforme (PINOCHET, 2014 p. 233) cyberbulling é “a 
perseguição ou a humilhação sistemática a alguém via internet”. O sexting, é produção e envio 
através da internet de fotos ou vídeos sensuais e de natureza sexual ou erótica. Outro perigo para 
crianças e adolescentes usuários da internet é o grooming, que conforme (ROCHA, 2018 p. 11) é 
o “aliciamento sexual pela Internet”. Todos esses perigos podem causar sérios danos na vida das 
crianças e dos adolescentes. Por isso, é muito importante que os pais ou responsáveis orientem e 



Página 527

acompanhem seus filhos no uso da internet. A legislação brasileira estabelece o dever de cuidado 
e sanções para os pais em caso de omissão. A Constituição Federal, artigo 229 prevê o dever de 
cuidado dos pais para com os filhos. O Código Civil artigo 932, I trata da responsabilização civil 
dos pais. Em relação a omissão dos pais no dever de cuidado com filhos, o Estado também prevê 
sanções civil, administrativa e penal. A sanção civil está prevista no artigo 1.638, II do Código 
Civil e refere-se a perda do poder familiar pelo abandono dos filhos, (GAGLIANO; PAMPLONA, 
p. 581) mencionam que “em virtude de comportamentos (culposos ou dolosos) graves, o juiz, por 
decisão fundamentada, no bojo de procedimento em que se garanta o contraditório determine a 
destituição do poder familiar”. O Estatuto da Criança e do adolescente, no artigo 249 prevê pena 
de multa para pais ou responsáveis que descumprirem os deveres atinentes poder familiar. Por 
fim, o Código Penal no artigo 244 estabelece pena de detenção e multa para pais que deixarem de 
prover subsistência de filho menor de dezoito anos.

Conclusão: Desta forma, embora não se verifique no ordenamento jurídico brasileiro legislação 
específica versando sobre a omissão dos pais no dever de cuidado dos seus filhos no mundo 
virtual, surge a possibilidade da aplicação da legislação existente sobre o dever de cuidado 
e responsabilização dos pais pela negligência no cuidado na vida real nos casos de “abandono 
digital”. 

Referências: FALCÃO, Letícia Prazeres. O fenômeno da parentalidade distraída e abandono afetivo: 
quanto custa o cuidado na sociedade tecnológica. Revista de Direito de Família e Sucessões, Goiânia, v.5, 
n.1, p.56 – 72, Jan/Jun, 2019.

GAGLIANO, Pablo Stolze.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil: volume único. 5. ed. 
São Pulo: Saraiva Educação, 2021.

PINOCHET, Luis H. Contreras. Tecnologia da informação e comunicação. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014.

ROCHA, Mariana Raquel Freitas. Percepções parentais sobre o grooming online: relação entre a percepção 
dos educadores acerca do risco de vitimação dos educandos e a mediação parental. Dissertação (Mestrado 
em criminologia) – Faculdade de Direito, Universidade do Porto, Porto, 2018.
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Introdução: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma reflexão acerca da captura 
de uma imagem em espaço público utilizado por crianças e aqui a trataremos como “espaços de 
brincar”. Inicialmente abordaremos a teoria sobre a importância do brincar e as ideias de grandes 
pensadores que retratam suas preocupações sobre a utilização destes locais pela população. A 
relação de urbanização e extinção de espaços públicos utilizados para o livre brincar, também serão 
abordados, em comparação com espaços pré-determinados em regiões previamente escolhidas, 
onde são geralmente construídos os espaços de lazer, mostrando que estes atendem apenas 
pequena parcela da comunidade. Em seguida apresentaremos uma análise do espaço utilizado, 
bem como sua contextualização espacial e territorial, contando com a colaboração dos moradores 
para melhor compreender a rotina e práticas das crianças do bairro.

Metodologia: A brincadeira para a criança é uma oportunidade de desenvolvimento. Através do 
brincar ela aprende, organiza emoções, explora e experimenta uma imensidão de possibilidades, 
elabora sua autonomia, e amplia suas relações sociais. É brincando que ela se torna capaz de 
assimilar regras, testar habilidades físicas e ainda desenvolver suas habilidades motoras e a própria 
linguagem. O brincar em grupo favorece o aprendizado de princípios como o compartilhar, a 
liderança, a cooperação e ainda estimula a própria competição. O brincar ao ar livre amplia estas 
oportunidades, trazendo benefícios como a melhora da coordenação motora, além de contribuir 
para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Para Vigotsky (2007), O brincar é a expressão 
da criança, fundamental no seu desenvolvimento. Constitui sua primeira forma de aprendizagem, 
onde intervêm processos de criatividade, capacidade de racionalização e domínio da linguagem. 
[...] Por meio do brincar, a criança estabelece relações com o outro, com objetos e com o lugar 
cria um mundo à sua medida, com relações de igual para igual. (VIGOTSKY, 2007). No Brasil, 
a maior parte das crianças vive em contextos urbanos, e devido ao sentimento de insegurança, 
muitas famílias não consideram o ato de brincar na rua uma opção. O brincar vem sendo relegado 
a segundo plano em detrimento da otimização e acúmulo de conteúdos e reprodução acrítica de 
conhecimentos (LANSKY, 2012). O autor salienta que tal limitação do brincar, desnaturaliza o 
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próprio caráter lúdico e gratuito da brincadeira, além de desconsiderar as necessidades e desejos 
da criança. “Reflexo dessa atitude é a ausência e/ou precariedade de espaços públicos para o 
brincar livre no urbano”, frisa LANSKY. Brincar na rua, em parques ou praça é em muitas cidades 
do mundo uma ação em extinção, onde a espontaneidade, a imprevisibilidade, a possibilidade 
de correr riscos, o contato com a natureza, cedeu lugar ao que pode ser planejado, organizado 
ou sincronizado. GARCIA (1996), enfatiza que os espaços lúdicos necessitam assumir um ar 
provocativo, ser capazes de instigar a curiosidade e suscitar desafios na criança. (1996, p.28) A 
análise teve como base a figura 01 (em anexo), captada de um apartamento situado no décimo 
andar na Rua Santa Teresinha, 691 no bairro Petrópolis, Passo Fundo/RS. O terreno em destaque 
fica situado na Rua Dr. Bozano esquina com a Rua Otávio da Rocha. Embora seja amplo, o local é 
irregular e com grande quantidade de lixo acumulado, mesmo assim crianças utilizam o espaço 
para brincar. O bairro Petrópolis, recebeu da administração pública uma área de uso público 
denominada Sétimo Céu, conforme figura 02. O local possui ampla área verde, pistas de caminhada 
e ciclismo, uma pista de skate e um espaço infantil. Este é o único espaço para utilização pública 
em toda a extensão do bairro. Atualmente com poucos ou quase nenhum espaço para brincar, as 
crianças estão limitadas aos espaços internos das residências ou ambientes escolares.

Conclusão: Através da análise e observação dos espaços de brincar ficou evidente a crescente 
extinção destes. As edificações visam atender o interesse do público adulto, restando pouco para as 
crianças que já não podem ocupar e realizar suas brincadeiras na rua, devido ao perigo. Limitados 
aos pátios de suas casas, têm restrito sua interação, o desenvolvimento de novas habilidades e 
novas descobertas.

Referências: GARCIA, E. B. Ação cultural, espaços lúdicos e brinquedos interativos. In: MIRANDA, D. S. 
(Org.). O parque e a arquitetura: uma proposta lúdica. São Paulo: Papirus, 1996.
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Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.
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Introdução: A avicultura de corte avançou significativamente nos últimos anos em produção 
e qualidade, deixando o Brasil como o terceiro maior produtor de carne de frango, atrás apenas 
dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e da China na segunda posição (EMPRAPA, 2021). Com a 
finalidade de proporcionar conforto às aves, uma boa cama, permite a expressão de seu potencial 
genético e diminui o índice de lesões (ANGELO et al.,1997), porém essa cama é o principal local 
onde protozoários do gênero Eimeria se localizam. A coccidiose é considerada a doença mais 
importante na avicultura industrial, causando enterite e diarreia, e por consequência a diminuição 
na absorção intestinal de nutrientes (ALLEN & FETTERER, 2002). O objetivo deste trabalho foi 
buscar métodos alternativos ao uso de anticoccidianos para o controle da coccidiose avaliando o 
efeito do gás amônia em diferentes concentrações em cama aviária contaminada artificialmente 
com oocistos de Eimerias spp. não esporulados.

Metodologia: O experimento foi realizado no Centro de Diagnóstico e Pesquisa de Sanidade 
Animal (CDSA) da Universidade de Passo Fundo (UPF) e teve como principal objetivo avaliar a 
ação do gás amônia injetado nas concentrações de 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1% e 1,2% em camas de aviário 
contaminadas artificialmente com Eimeria spp. Dezesseis pintos de corte da linhagem Cobb 500 
com 10 dias de idade foram alojados no CEPAGRO – UPF em piso coberto por maravalha. Essas 
aves tinham acesso a ração a base de milho e farelo de soja sem anticoccidianos e a água potável. 
No 12º dia de idade foi feita a inoculação de oocistos esporulados por via oral (0,6mL contendo 
20x105 oocistos esporulados), através da vacina Bio-Coccivet, que contém as cepas de E. acervulina; 
E. brunetti; E. maxima; E. necatrix; E. praecox; E. tenella e E. mitis. Após 144 horas da inoculação, 
fezes foram coletadas e feita a quantificação de oocistos seguindo a técnica modificada de Gordon 
e Whitlock, onde ao todo 125.000 oocistos/grama de fezes foram contados e 100% apresentaram-
se na fase não esporulada. Após a quantificação e avaliação foi diluído o total de fezes em 600 mL 
de solução de dicromato de potássio a 2,5%, para se obter o inóculo de oocistos. Foram usadas 
amostras de 0,5 kg de cama de aviário devidamente esterilizadas e armazenadas em recipientes 
plásticos estéreis, e posteriormente contaminadas com 25 mL do inóculo. Após a homogeneização, 
essas amostras foram depositadas em sacos plásticos para as injeções de gás amônia nas 
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concentrações já citadas anteriormente. A espessura da cama foi cerca de 20 cm, para simular a 
cama de uma granja. Passada 01 hora, os sacos plásticos foram abertos e mantidos à temperatura 
de 25 ºC. Transcorridas 72 horas, foram coletadas 50 gramas da cama de cada amostra em capela 
de fluxo laminar, e submetidas a técnica de Gordon e Whitlock para isolamento e quantificação 
dos oocistos, além disso uma avaliação morfológica foi realizada também com microscópio óptico. 
Os dados foram avaliados pelo Teste de Dunn e a comparação entre as médias pelo Teste de 
Mann-Whitney. As análises estatísticas foram feitas com o Standard Statistical Software Package. 
Todas as concentrações de amônia utilizadas inibiram 100% a esporulação. Também se observou 
que conforme a dose do gás foi aumentado, menor foi a contagem de oocistos não esporulados. 
Acredita-se que isso se deu pela deterioração da parede dos oocistos. 

Conclusão: As diferentes concentrações de gás amônia testadas inibiram a esporulação de 
oocistos de Eimerias spp. em cama aviária contaminada artificialmente. Assim, abrem-se novos 
caminhos para o controle da coccidiose aviária, diminuindo o uso de anticoccidianos, oferecendo 
assim um alimento mais seguro para o consumidor.

Referências: EMBRAPA (Concórdia) (org.). Estatísticas | Mundo | Frangos de corte. 2021. Disponível em: 
https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/estatisticas/frangos/mundo. Acesso em: 18 jul. 2021.
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Viçosa, v. 26, n. 1, p. 121-130, 1997.

ALLEN P. C., FETTERER R. H. Recent advances in biology of Eimeria species and diagnosis and control 
of infection with these coccidian parasites of poultry. Clin Microb Rev 2002; 15: 58-65. Disponível em: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11781266/. Acesso em: 18 jul. 2021.
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Introdução: Os arquétipos podem ser definidos como representações capazes de produzir 
imagens ou símbolos como forma expressão de conteúdos inconscientes. Dentre as diversas 
possibilidades de representações simbólicas, encontram-se os arquétipos femininos. Apesar da 
literatura acadêmica vir reconhecendo cada vez mais a reinvenção dessas imagens primordiais 
femininas na literatura e no cinema, percebeu-se uma ausência de trabalhos científicos que 
investigam arquétipos sociais a partir do discurso de mulheres reais. Entende-se que a identificação 
de arquétipos femininos pode colaborar para se compreender as interfaces entre a subjetividade e 
o papel social da mulher, além de o estudo dessas representações arquetípicas poder se constituir 
como uma ferramenta de trabalho psicológico. Nesta perspectiva, o presente estudo teve como 
objetivo explorar os aspectos que caracterizam as imagens arquetípicas femininas presentes na 
contemporaneidade, buscando-se compreender a visão de mulheres sobre o feminino.

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter idiográfico e tempo transversal, 
onde foram entrevistadas 5 mulheres de forma online e individual. A coleta de dados se deu 
mediante a uma entrevista semiestruturada, onde foram levantados dados sociodemográficos e 
socioculturais das participantes e realizado uma técnica de desenvolvimento de histórias por meio 
de imagens. A partir da análise de conteúdo das histórias contadas pelas participantes, foram 
definidas 9 categorias que permitiram significar a experiência feminina na contemporaneidade: 1) 
“A Conquistadora”, 2) “A Princesa”, 3) “A Deusa”, 4) “A Dona de Si”, 5) “As faces da Maternidade”, 
6) “A Fênix”, 7) “A Fortaleza”, 8) “A Militante” e 9) “O legado feminino”. A primeira categoria 
descreveu a mulher que conquistou seu espaço social e no mercado de trabalho, superando 
desafios e obstáculos para alcançar objetivos. A segunda representa a mulher que é dotada de 
muita feminilidade e apresenta personalidade delicada, amorosa, romântica, ingênua e bela. Já 
a terceira retratou a mulher que além de possuir traços mais delicados, tem posicionamentos 
fortes e um desejo por igualdade de gênero. Na quarta categoria, foi apresentada a mulher que 
busca questionar valores que ressaltam uma lógica de dominância masculina e sente-se livre para 
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realizar suas próprias escolhas. Na quinta, a maternidade foi apresentada de duas formas, tanto 
como essência intrínseca feminina, quanto como fator de incerteza em querer assumir o papel 
de ser mãe. Na sexta, a mulher foi percebida com grande resiliência e força interna. Na sétima 
categoria, foi descrita como alguém que administra vários papéis e é movida pela sua capacidade 
de ser forte. Na oitava, foi descrita a mulher que se comporta como porta-voz e representante 
das lutas sociais que precisam ser travadas. E na última categoria, observou-se uma preocupação 
com o que é transmitido para as futuras gerações de mulheres. Com os relatos das participantes, 
pode-se perceber uma presença recorrente do tema do empoderamento feminino. Segundo 
Sardenberg (2009), empoderamento feminino pode ser entendido de duas formas: uma que foca na 
diminuição da desigualdade de gênero, por meio de planos econômicos; e outra que visualiza esse 
processo como uma libertação feminina do poder patriarcal. Ao mesmo tempo, ainda notou-se a 
presença de elementos de arquétipos mais clássicos, como o da princesa. Culturalmente falando, 
os significados atribuídos à imagem da princesa tendem a fazer parte do imaginário e podem 
surgir como um modelo de feminilidade, representando características que a sociedade costuma 
enquadrar como femininas, tais como ser jovem, bonita e dócil (CORREIA, 2010). Nesse sentido, 
pode-se afirmar que o perfil da mulher contemporânea tende a ser caracterizado por alguém que 
tem como meta sua emancipação profissional, intelectual e cultural, mas que ao mesmo tempo 
procura não abdicar de valores que personificam a beleza e a feminilidade (SANTAELLA, 2008). 

Conclusão: Pensando-se que cada categoria trouxe um aspecto que pode vir a caracterizar o 
feminino, a pesquisa foi capaz de retratar uma pluralidade entre a mulher que busca manter a sua 
aparência feminina, e a mulher que tem conquistado seu lugar e ressaltado sua independência e 
liberdade de escolha. Pode-se inferir, portanto que não há uma única definição do que é ser mulher 
e o que é o feminino.

Referências: CORREIA, Rita Mira. O Arquétipo da Princesa na Construção Social da Feminilidade. 
2010. Dissertação (Mestrado em Estudos sobre as mulheres) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2010.

SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e cultura. São Paulo: Hacker Editores, 2008. 

SARDENBERG, Cecília. Conceituando “Empoderamento” na Perspectiva Feminista. In: I SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL: TRILHAS DO EMPODERAMENTO DE MULHERES – PROJETO TEMPO, NEIM/
UFBA, 2006, Salvador, ampliado na versão 2009. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/
ri/6848 >. Acesso em: 14 jun. 2021.
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Introdução: A pandemia da COVID-19 afetou principalmente os idosos, em decorrência 
do sistema imunológico mais fraco e a maior probabilidade de terem doença crônica, sendo 
considerados o grupo mais frágil e vulnerável durante a crise desta. Diante de tal cenário, os mais 
velhos foram instruídos a ficar em quarentena e isolamento social, impossibilitados de receber a 
visita de familiares e amigos. Embora fossem necessárias estas medidas, elas geraram um impacto 
negativo na saúde mental dessa população, surgindo ou exacerbando transtornos mentais nos mais 
velhos, que podem vivenciar os sentimentos de ansiedade, desesperança, medo de se infectar, de 
morrer, de perder pessoas queridas, sensação de desamparo e até mesmo culpa pelo adoecimento 
de alguém (NABUCO; DE OLIVEIRA; AFONSO, 2020). Diante do exposto, esse estudo teve como 
objetivo identificar os principais cuidados para saúde mental dos idosos no período do isolamento 
social do coronavírus.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada a partir da pergunta de 
pesquisa: Quais os principais cuidados para a saúde mental dos idosos no período do isolamento 
social do coronavírus? Para responder à pergunta, realizou-se busca on-line no mês de março de 
2021, da produção científica contida na PubMed, no Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Base de Dados de Enfermagem (BDENF), e consultados periódicos da área, indexados no Google 
Acadêmico. A seleção dos artigos seguiu os critérios de inclusão estabelecidos: a) publicações 
que abordassem cuidados para a saúde mental dos idosos no período do isolamento social do 
coronavírus, b) idioma português e inglês, c) disponíveis on-line na íntegra. Excluíram-se teses, 
dissertações, trabalhos de conclusão de curso e capítulos de livro. Os artigos que tiveram publicação 
duplicada foram considerados uma vez. Como resultado, após a leitura de 245 títulos e resumos, 
foram selecionadas 12 publicações. Os estudos apontaram como principal forma de cuidado o uso 
de tecnologias via dispositivos ou aplicativos eletrônicos como telefonemas, videoconferências e 
videochamadas, tanto para realização de consultas como para acompanhamentos de saúde. Esses 
meios, também foram utilizados para manter contato com familiares e amigos, reduzindo, assim, 
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o medo, a solidão e o estresse, e amenizando então os impactos na saúde mental, causados em 
decorrência do isolamento e distanciamento social. Neste contexto, como forma de melhorar o 
acesso ao atendimento em saúde, foi implementado o telessaúde e a telemedicina para consultas 
com psiquiatra, atendimentos com psicólogos e para que o idoso tivesse acesso à psicoterapia 
e à terapia cognitiva e comportamental. O objetivo foi prestar cuidados à distância e reduzir o 
risco de suicídio, depressão e ansiedade. Entretanto, a maioria dos idosos tem dificuldade em 
manusear aparelhos digitais, seja por falta de habilidades, incentivo ou acesso limitado relacionado 
a obstáculos econômicos e deficiências. É necessário ensiná-los, orientá-los, incentivá-los e auxiliá-
los para que desfrutem dos meios digitais (NAHARCI; KATIPOGLU; TASCI, 2020; MONTEIRO; 
FIGUEIREDO; CAYANA, 2021).

Conclusão: Os estudos incluídos nesta revisão demostraram que o uso das tecnologias foi uma 
estratégia de cuidado que permitiu reduzir as implicações do isolamento social na saúde mental 
dos idosos, possibilitando o acompanhamento de saúde à distância, como também proporcionou 
ao idoso contato com seus entes queridos e amigos, diminuindo o sentimento de solidão. 

Referências: MONTEIRO, I. V. L;FIGUEIREDO, J. F. C; CAYANA, E.G. Idosos e saúde mental: impactos 
da pandemia COVID-19. Brazilian Journal of Health Review, v.4, n.2, 2021. DOI:10.34119/bjhrv4n2-162. 
Acesso em: 09 jun. 2021.
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Comunidade, v.15, n.42, p.2532, 2020. DOI: 10.5712/rbmfc15(42)2532. Acesso em: 16 jun. 2021.
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Introdução: Gamificação são atividades ou técnicas com características dos jogos aplicados em 
contextos que não são jogos (DETERDING et al., 2011). Por sua vez, o turismo é o setor econômico 
que envolve a atividade de deslocamento de pessoas de um lugar para o outro (UNWTO, 2012). 
O turismo vem introduzindo a gamificação para mudar o comportamento do turista em direção 
à sustentabilidade e melhores resultados (YOO et al., 2017). A gamificação do turismo pode 
contribuir para interações mais gratificantes e maior nível de satisfação, além de aumentar o 
reconhecimento da marca e a lealdade ao destino. Identifica elementos de design de jogos que 
podem contribuir para uma gamificação significativa (XU et al., 2017).?Desta forma, o objetivo 
do estudo foi investigar artigos científicos, periódicos e pesquisadores que relacionam aos temas 
gamificação e turismo. 

Metodologia: O método quantitativo abordou uma análise bibliométrica na base de dados 
Scopus com artigos científicos entre os anos de 2009 e 2019 (ARAÚJO, 2006). No mês de dezembro 
de 2019 foi realizada uma busca por meio dos termos “gamification” (gamificação) e “tourism” 
(turismo) na base de dados Scopus, com filtros por artigos científicos no idioma inglês, em todas as 
áreas de pesquisa. Foram encontrados no total 26 artigos em 19 periódicos com 78 autores referente 
ao período desde janeiro de 2009 até dezembro de 2019. Utilizaram-se apenas artigos científicos 
com estes termos descritos no título, resumo ou palavras-chave. As publicações começaram em 
2015 e se intensificaram a partir de 2017 com destaque para pesquisadores europeus e asiáticos. 
Sites e aplicativos gamificados foram usados nos segmentos que compreendem o turismo. O 
periódico “Sustainability Switzerland”, foi o que obteve a maior quantidade de publicações de 
artigos na área com 4 artigos científicos. Os autores D. Buhalis, M. Sigala, J. Swacha, J. Weber e F. 
Xu foram os que participaram de mais artigos com 2 publicações cada. O artigo mais citado foi “Be 
a “Superhost: The importance of badge systems for peer-to-peer rental accommodations” de Liang 
et al. (2017) com 66 citações. O foco deste estudo esteve no design da gamificação desenvolvida 
pelo site “Airbnb” para a avaliação das acomodações pelos hóspedes. O segundo artigo mais 
citado foi “Can we trace back hotel online reviews characteristics using gamification features?” 
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de Moro et al. (2019) com 41 citações. Este artigo pesquisou como a plataforma de análise on-line 
de turismo e hospitalidade “TripAdvisor”?está se aproveitando para atrair viajantes e motivá-los 
a contribuir com seu site. O estudo apresenta a eficácia com que o comportamento dos usuários 
está mudando por meio dos recursos de gamificação desta plataforma. Verificou-se que os turistas 
(clientes), profissionais do turismo e estudantes do turismo formam o público alvo das pesquisas. 

Conclusão: A bibliometria viabiliza perceber a relevância e as métricas das publicações em 
determinadas áreas de pesquisa. Nesse estudo foi usado apenas uma base de dados, o que limitou 
os resultados. Como possibilidade de estudos futuros pode-se considerar uma pesquisa empírica 
para um estudo de caso qualitativo ou um questionário voltado para um público de turistas. 

Referências: ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais.?Em questão, v. 12, n. 1, p. 
11-32, 2006. 
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UNWTO. UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition. 2012. 

XU, F.; BUHALIS, D.; WEBER, J. Serious games and the gamification of tourism. Tourism Management, v. 
60, p. 244-256, 2017. 
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Introdução: O Brasil é considerado o maior possuidor de rebanho bovino no mundo, fazendo 
o setor vital para a economia do país. Apesar dos benefícios econômicos, a indústria coureira 
é grande geradora de resíduos, que, em sua grande maioria, são ricos em colágeno. Assim, a 
utilização destes como matéria-prima para a obtenção de polímeros biodegradáveis ou até mesmo 
como hidrogéis apresentam resultados muito promissores. A gelatina é um biopolímero que pode 
ser obtido a partir da hidrólise do colágeno, e tem se mostrado promissora em estudos envolvendo 
a produção de hidrogéis, sendo estes materiais poliméricos, que em condições específicas podem 
absorver abundância de água. Essa propriedade os qualifica como componentes importantes em 
processos industriais, particularmente na produção de materiais de uso agrícola. Neste trabalho, 
apresentaremos resultados da capacidade de absorção de água entre amostras de gelatina comercial 
e a gelatina recuperada a partir do resíduo de couro curtido ao cromo. 

Metodologia: Os hidrogéis são materiais poliméricos formados por cadeias macromoleculares 
interligadas por reticulações ou interações físicas. Quando um hidrogel é colocado em água, suas 
cadeias poliméricas podem interagir com o meio, fazendo com que elas se expandam. Quando 
as redes não se expandirem, é atingido o estado de equilíbrio do hidrogel. A extração da gelatina 
recuperada do resíduo de couro curtido ao cromo (RCCC), ocorreu com a adição de 22 g de RCCC 
em 125 ml de água destilada e 1 g de óxido de magnésio. O conteúdo foi misturado em Erlenmeyer 
que foram dispostos em uma câmara de agitação orbital, onde ficaram sob agitação de 150 rpm por 
6 horas a uma de temperatura 70 °C. Após este período, a solução foi filtrada com auxílio de uma 
bomba de vácuo para obtenção da gelatina. O filtrado foi armazenado em geladeira até se obter 
volume suficiente para concentração da gelatina e caracterização do material. A remoção de sais e 
a concentração da gelatina foram realizados por membranas de ultrafiltração (UF), com tamanho 
de poro de 20 kDa a 80 kDa e pressão de 1 bar. O procedimento foi executado até uma redução 
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de 80% do volume inicial de gelatina. A produção do hidrogel ocorreu com a solubilização de 1 e 
4% (m/v) de gelatina recuperada em 1% (m/v) de alginato de sódio e 1 g de ureia. Hidrogéis sem 
ureia também foram sintetizados para avaliar se o sal possui influência na capacidade de absorção 
de água. A solução foi mantida em agitação por 60 min a 35ºC e, posteriormente, gotejada em 
solução de 0,2 M de cloreto de cálcio para formação do polímero. O material foi seco em estufa de 
circulação de ar por 24 horas. A capacidade de absorção de água (CAA) foi avaliada. Cerca de 0,5 
g de hidrogel foi adicionado em 100 mL de água em um Erlenmeyer e deixado em agitação por 24 
horas em câmara orbital a 50 rpm e 25ºC. Após este período, o grau de inchaço foi calculado pela 
equação 1. CAA (%)=(m2-m1)/m1 (1) Sendo, m1 = massa inicial do hidrogel (g); m2 = massa final 
do hidrogel (g). A gelatina recuperada de resíduo de couro, nas proporções de 1% e 4% (m/v) 
contendo ureia, apresentou 21,30% e 72% de CAA em relação ao seu peso inicial. Estes resultados 
foram maiores em relação as amostras sem ureia, mas com mesma concentração de gelatina. 

Conclusão: O valor encontrado se justifica pela interação de grupamentos como NH? e OH, 
presentes na estrutura da gelatina com a molécula de água. A presença de ureia aumenta a CAA 
devido à capacidade do material de aumentar a porosidade dos meios em que se encontra. Assim, 
existem mais caminhos para a passagem de água pelos hidrogéis e consequente inchaço. 

Referências: ABRAHAM, J.; PILLAI, V.N.R. Membrane?encapsulated controlled?release urea fertilizers 
based on acrylamide copolymers. Journal of Applied Polymer Science, 1996. 

DANG, X. et al. Usability of oxidized corn starch–gelatin blends for suppression and prevention of dust. 
Journal of Applied Polymer Science, 2017.

KHAN, F. et al. Effect of salt and urea on complexation behavior of pharmaceutical excipient gelatin with 
phenothiazine drug promazine hydrochloride. Journal Of Molecular Liquids, 2015.

MAJEED, Z. el al. Comprehensive review on biodegradable polymers and their blends used in controlled 
release fertilizer processes. Reviews In Chemical Engineering, 2015.
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Introdução: As escolhas linguísticas, observadas no horizonte social da enunciação, geram 
diferentes efeitos de sentidos no discurso. Nessa perspectiva, objetivamos, pelo viés dos 
pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin e da Psicanálise, analisar a construção de sentidos 
projetados em fragmentos discursivos enunciados por mulheres vítimas de violência. Desse 
modo, após pesquisa em sites, selecionamos, como corpus de estudo, discursos apresentados por 
mulheres que sofreram agressões. Na sequência, acionando os conceitos de relações dialógicas, 
horizonte social, propostos, respectivamente, por Mikhail Bakhtin e Valentin Volóchinov, bem 
como os conceitos de masculino e feminino em Freud e em Lacan, além de os desdobramentos 
simbólicos do falo, para verificarmos a produção de sentidos gerados nos discursos.

Metodologia: As relações dialógicas podem ser definidas como as diferentes vozes manifestadas 
na enunciação e que constroem sentido. O horizonte social é compreendido como o espaço social, o 
momento histórico e contextual, em que o sujeito enuncia. Já as definições freudianas de masculino 
e de feminino foram postuladas em “A Organização Genital Infantil” de 1922: neste modelo, o 
órgão genital masculino e as representações a ele associadas (fálico/ativo/sádico) ocupam o lugar 
de grau zero da sexualidade, em relação ao qual o outro pólo, correspondente ao genital feminino 
(castrado/passivo/masoquista) estará sempre no lugar do menos. (KEHL, 2008, p. 193). A questão 
central desta conflitiva é a forma como as meninas lidam com seu complexo de castração, ou 
seja, a ausência fálica, que será melhor analisada por Lacan, afirmando que o falo não se constitui 
em um objeto real - o genital - mas imaginário e simbólico. O falo representa poder a partir das 
construções sociais em torno de sua simbologia e que as meninas, por não contarem com esse 
suporte em seu corpo anatômico, se percebem destemidas de perdê-lo e de dar prova de sua 
virilidade. Dessa forma, analisaremos os fragmentos discursivos abaixo, enunciados por diferentes 
mulheres de diferentes contextos, os quais podem apresentar a rotina de abusos sofridos por elas, 
bem como a forma como acionam diferentes construções em torno do enunciado “ser mulher”. 
Nessa perspectiva, observamos que em “eu queria ser uma mulher de verdade”, remete a efeitos 
de sentido. Desse modo, as escolhas linguísticas ‘mulher’ e ‘verdade’ acionam outras construções, 
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como: não ser mulher, ser falsa mulher, fingir que seria mulher. Tal leitura apoia-se no fato de que 
desejar se tornar mulher verdadeiramente há, implicitamente marcada, uma imagem de mulher 
que, até aquele momento, julgava não possuir atributos femininos, pois não correspondia ao que 
o outro (figura masculina) esperava dela. Essa análise deve ser examinada conjuntamente com 
a afirmação do marido: “Mas ele sempre dizia assim: ‘Eu tô te ensinando a ser uma mulher de 
verdade’”. Isso é, ser mulher, para o marido, seria aquela que responde/acata ao que é proposto 
pela figura masculina, ou seja, a mulher esperada deveria ser aquela que segue ao modelo pré-
estabelecido pelo homem. Em outro depoimento, as marcas de uma visão patriarcal, bem como da 
submissão feminina aos desejos masculinos, podem ser observadas, quando outra mulher afirma: 
“Eu tenho que fazer todas as vontades dele, não posso usar um short curto”. Isso é, os desejos 
(uso do substantivo ‘vontades’) são do marido (uso do pronome ‘dele’), não correspondendo 
àquilo que a mulher, em sua independência e autonomia, visava. Ainda, em “Ah, tu é mulher para 
me enfrentar? Então vamos ver se tu é macho mesmo para me enfrentar lá fora. Vamos acertar 
essa conta lá fora”, examinamos como os conceitos de feminino e masculino são projetados na 
enunciação, como a mulher pode ser possuidora do falo, ativa.

Conclusão: Os discursos denotam o posicionamento apontado pela psicanalista Maria Rita 
Khel, cuja ideia de feminilidade postulada por Rousseau segue arraigada na sociedade atual: 
mulher cuidadora, dócil, passiva, cujo melhor destino (senão único) é a maternidade. Em suma, 
as enunciações analisadas indicam a submissão feminina em relação ao masculino, demonstrando 
resquícios de um modelo patriarcal.

Referências: Agressões, ameaças, injúria: veja relatos de vítimas na delegacia recordista de casos de 
violência contra mulher no RJ. Disponível: <g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/18/
agressoes-ameacas-injuria-veja-relatos-de-vitimas-na-delegacia-recordista-de-casos-de-violencia-contra-
mulher-no-rj.ghtml>. Acesso 27 julho 2021.

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.

Reconhecendo a Violência. Disponível: <https://ndmais.com.br/seguranca/policia/depoimento-de-uma-
sobrevivente-entenda-o-ciclo-da-violencia-domestica/>. Acesso 27 julho 2021.

KEHL, Maria Rita, Deslocamentos do feminino. - Rio de Janeiro: Imago, 2008.
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Introdução: A família como uma instituição social foi se modificando. Mas, os novos arranjos 
familiares, trouxeram diversos conflitos, demandas, e a consequente necessidade de rever as 
formas de solucioná-los. Assim, a mediação de conflitos familiares surge como uma ferramenta não 
litigiosa de resolução de desavenças, respeitando a subjetividade e a autonomia dos envolvidos, 
contribuindo para abrir caminhos para o diálogo. Nesta perspectiva a UPF, por meio das atividades 
desenvolvidas no Projeto Indivíduos e Famílias em Transformação: tecendo redes de cuidado - 
InFat, realiza mediações familiares, buscando refletir com a comunidade assuntos relacionado às 
questões familiares. Buscando ampliar o contato com a comunidade, especialmente neste contexto 
de pandemia, pensou-se em criar uma Cartilha Informativa, em uma perspectiva de educação em 
saúde, fazendo circular ideias, que ajudassem as famílias a se organizarem no cotidiano, podendo 
ser distribuída em meios diversos e de livre circulação. 

Metodologia: O InFat, no tocante ao trabalho em mediação familiar, é um projeto interdisciplinar 
entre os Cursos de Psicologia e Direito da UPF, conveniado à 2ª Vara Cível Especializada em 
Família e Sucessões da Comarca de Passo Fundo/RS, de onde são encaminhadas os casos que serão 
mediados por alunos e professores do projeto. O projeto tem como objetivo ampliado a promoção 
da saúde na sociedade inserida, visto o status de universidade comunitária. Fortalecer os laços 
familiares constitui-se em uma das formas de promoção da saúde mental na comunidade, uma 
vez que: A família é o primeiro agente socializador do ser humano [...], sendo hoje encarada como 
uma célula da sociedade. A família é, pois, a base da sociedade e, por essa razão, recebe especial 
atenção do Estado. Considera-se que a maior missão deste é preservar o organismo familiar sobre 
o qual repousam suas bases. (Brandt e Brandt, 2018). Assim, a mediação familiar no InFat busca a 
promoção do diálogo, a manutenção e proteção dos envolvidos no processo, através de práticas que 
possibilitem aos envolvidos o encontro de soluções para seus conflitos sem imposições, diferindo-se 
de práticas jurídicas positivistas e de caráter mais maniqueísta. Sales (2007), permeia o conceito de 
mediação como um procedimento consensual de solução de conflitos, que iria trabalhar de forma 
a encorajar e facilitar a resolução de determinada divergência, operando na busca de equilíbrio 
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entre as partes de forma eficaz, satisfatória e ponderada. Com o propósito de ampliar o alcance do 
projeto, e ampliar o diálogo com a comunidade acerca de conflitos normais dos diferentes ciclos 
familiares, e ainda, como lidar com estes momentos, os alunos extensionistas elaboraram uma 
cartilha informativa que aborda tópicos, como: implicações da parentalidade no desenvolvimento 
das crianças, alternativas possíveis de intervenção aos conflitos, como no caso, a mediação familiar. 
A produção foi fundamentada em bases teóricas da psicologia infantil e familiar, e do direito de 
família, trazendo de forma informal informações e reflexões sobre os desafios da vida em família na 
contemporaneidade. Os alunos realizaram as pesquisas em sites acadêmicos e reuniões de equipe, 
quando debateu-se os textos produzidos sob supervisão dos professores orientadores, de modo 
que se construísse uma linguagem que se aproximasse de toda a comunidade. A produção final 
deste trabalho coletivo é encontrada na versão final da cartilha, um documento claro e ilustrativo, 
separado em tópicos referentes: à família, saúde familiar, divórcio e responsabilidades parentais 
(em caso de filhos). A cartilha foi organizada e produzida de forma que pudesse ser distribuída 
em variados formatos: impresso, brochura digital e publicação em redes sociais. Deste modo, a 
universidade busca construir pontes com a comunidade, divulgando informações de relevância 
para todas as famílias de Passo Fundo e região. 

Conclusão: O trabalho de extensão implica em ampliar os elos com a comunidade. Mas, as 
atividades extensionistas não conseguem estender os braços a todos. Assim, através desta cartilha, 
o InFaT potencializa as possibilidades de divulgar conhecimentos, trabalha em uma perspectiva 
de potencializar o bem estar familiar, quando auxilia no fortalecimento dos vínculos familiares, 
em diferentes contextos. 

Referências: Brandt, L. M. & Brandt Jr., L. (2018). A mediação como forma alternativa para as soluções dos 
conflitos familiares. Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 21(42), 177- 193. Disponível em <http://
www.scielo.org.co/pdf/prole/v21n42/0121-182X-prole-21-42-177.pdf> Acesso em 26 de julho de 2021.

Sales, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. Rio de Janeiro: GZ, 2010.
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Introdução: O empenho em formar profissionais capazes de intervir nas complexas relações do 
mundo do trabalho atual constitui-se num dos principais desafios da educação profissional. Isso 
requer a formação de jovens numa perspectiva que articule a competência científica e técnica com a 
inserção política e a postura ética, assim como a capacidade de produzir e aplicar os conhecimentos 
técnicos e científicos, por meio de critérios de relevância social e ética (POCHMANN, 2004). Os 
avanços científicos e tecnológicos estão transformando a sociedade do trabalho na sociedade do 
conhecimento, com valorização crescente da educação e da qualificação profissional, acarretando 
profundas transformações nas relações de trabalho, crescentes exigências do setor produtivo, 
redução da oferta de vagas e empregos formais. Diante desses desafios, este estudo busca analisar 
percepções que juventudes possuem sobre o processo de inserção no atual mundo do trabalho, 
apontando adversidades e expectativas. 

Metodologia: Esta pesquisa é do tipo descritiva, com dimensão exploratória e está sendo 
desenvolvida seguindo abordagem qualitativa, acompanhada por tratamento quantitativo. Sua 
realização está ocorrendo por meio de pesquisa bibliográfica a partir de materiais publicados e 
pesquisa de campo por meio de um estudo de caso, envolvendo estudantes que frequentam o 
curso Técnico em Agropecuária integrado e subsequente ao ensino médio e os cursos superiores 
em Agronomia, Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas, Gestão 
Ambiental e Zootecnia oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul – Campus Sertão. Participaram desta investigação 74 estudantes, sendo 44 
do sexo feminino e 30 do sexo masculino. Desses jovens, 28 apresentam idade de 14 a 17 anos; 
27 possuem de 18 a 21 anos; 14 tem de 22 a 25 anos e os demais (5) apresentam idade de 26 
a 50 anos. O instrumento de produção de dados é um questionário composto por 34 questões 
abertas e fechadas, aplicado por meio do google forms. Com os dados obtidos até o momento, é 
possível destacar algumas expectativas dos jovens sobre o mundo do trabalho na atualidade e os 
sentidos e perspectivas que possuem em relação à inserção nele. No questionário que foi aplicado 
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constou uma pergunta que indagou sobre os fatores que asseguram um emprego, sendo que os 
resultados gerados até o momento permitem refletir sobre os caminhos que os jovens pensam em 
trilhar visando a inserção profissional. Outrossim, ao serem indagados sobre quais as perspectivas 
profissionais para a próxima década os jovens destacaram, entre outros indicadores, que tudo 
será mais tecnológico e interligado; poderão exercer bons empregos e trabalhar em empresa 
multinacional; estarão estabilizados profissionalmente; estarão formados, empregados, com 
uma vida estável e respeitados no meio do trabalho. Indicaram ainda que esperam estar fazendo 
algo que gostam e que possam contribuir para a sociedade, usando marketing digital muito 
forte. Acreditam que terão um emprego fixo, que será exigida maior qualificação profissional e 
que deverão ter entendimento amplo sobre o mundo. Os jovens envolvidos se manifestaram de 
forma otimista quando indagados sobre o que é essencial para ingressar no mercado de trabalho. 
Entre outros aspectos, citaram que é necessário principalmente força de vontade, ter um bom 
conhecimento naquilo que vai atuar, qualificação, conhecimento prático, responsabilidade, 
seriedade e compromisso, confiança em si mesmo, estar disposto a encarar novas situações, ser 
criativo, crítico, saber como agir com conflitos e pressão, saber se comunicar, ter uma meta clara e 
ter foco, vontade e determinação, conhecimento técnico e boas relações pessoais. 

Conclusão: Os resultados obtidos até agora indicam que as percepções dos jovens sobre o 
mundo do trabalho estão associadas a um plano individual otimista relacionado com a força de 
vontade, determinação, realização e independência pessoal. Atribuir sentidos e perspectivas sobre 
as expectativas dos jovens precisa ser compreendido de forma multidisciplinar, como construto 
multidimensional e dinâmico. 

Referências: POCHMANN, M. Juventude em busca de novos caminhos no Brasil. In: R.VANNUCHI, P 
NOVAES. Juventude e sociedade: trabalho, educação, cultura e participação. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2004.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 4.169.416
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Introdução: Um dos problemas globais, pouco discutido na atualidade, são as dificuldades 
enfrentas pelas mulheres no mercado de trabalho. Foi pensando nessas e em outras questões, que 
realizamos uma pesquisa e apresentação no semestre passado (2021/1) no Seminário intitulado 
Direitos Humanos e o Trabalho, na disciplina Direito Tributário Empresarial ministrada pela Profa. 
Ms. Daniela dos Santos, sobre a mulher e as dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho. O 
objetivo deste resumo é evidenciar essas questões, bem como correlacionar possíveis ações para 
que possamos minimizar essas dificuldades.

Metodologia: A metodologia utilizada para embasamento desse resumo foi a pesquisa 
bibliográfica de natureza qualitativa, através de coleta de dados e informações, em artigos, 
documentários, e vivencias pessoais. Sendo assim vale ressaltar que, desde o início da civilização 
as mulheres foram vistas como donas de casa, submissas aos homens e incapazes de comandarem 
grandes empresas por exemplo. Pode parecer exagero, mas é a realidade de milhares de mulheres, 
devido a cultura machista de nossa sociedade. Portanto, precisamos refletir do quão importante 
e relevante é esse assunto para o desenvolvimento de nossa sociedade. A inserção feminina no 
mercado de trabalho, ocorreu por volta da “1° Guerra Mundial quando os homens tiveram de 
ir para as frentes de batalhas, e elas passaram a assumir suas posições nos negócios da família” 
(FRAGOSO, 2015). Desde então, conquistaram seu lugar no mercado graças aos seus próprios 
esforços, assim como o direito de ter salários iguais aos dos homens, conforme o art. 461 da CLT 
que dispõe: “Sendo idêntica a função (...) corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo.” 
Mesmo tendo previsão legal, a igualdade salarial ainda não é uma realidade. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) “as mulheres têm rendimento habitual médio no valor 
de R$ 1.764,00 enquanto os homens, R$ 2.306,00” mesmo que elas somem 23,5% em ensino superior 
completo, contra 20,7% dos homens, ou seja, estudam mais e ganham menos. Além disso, existe 
ainda a discriminação de gênero, assédio moral e sexual e o preconceito quando as mulheres se 
tornam mães. Outro desafio a ser enfrentado são as Fake News, assim, entendemos que o uso 
correto das tecnologias, bem como a disseminação de informações corretas e claras, auxilie o 
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desenvolvimento pessoal e profissional de todos. O que as mulheres almejam é ter seus direitos 
respeitados e efetivados e muitas vezes isso não fica claro, isso se evidencia quando o assunto 
entra em pauta em uma roda de conversa, ou até mesmo em casa com a família, devido a cultura 
patriarcal enraizada na sociedade. Vale ressaltar que, hoje as mulheres ocupam cada vez mais 
cargos de liderança, e demonstram sua capacidade em administrar grandes empresas. Além disso, 
estão ocupando funções em diversas áreas, como construção civil por exemplo, demonstrando que 
são capazes de atuar em qualquer seguimento.

Conclusão: Portanto, é essencial compreendermos os processos que desencadearam as 
conquistas alcançadas pelas mulheres. Por fim, entendemos que a educação desempenha um 
papel fundamental no combate à discriminação de gênero e preconceitos sofridos pelas mulheres 
no mercado de trabalho, bem como na sociedade, uma vez que nos faz refletir e buscar caminhos 
para um mundo mais justo e igualitário.

Referências: BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do 
trabalho. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm 
Acesso em: 04 ago. 2021.

FRAGOSO, Carolina. A evolução da mulher no mercado de trabalho. RH Portal, 2015. Disponível em: 
https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/a-evoluo-da-mulher-no-mercado-de-trabalho/. Acesso em: 04 
ago. 2021.

GANDRA, Alana. IBGE: mulheres ganham menos que homens mesmo sendo maioria com ensino 
superior. Agência Brasil, 2018. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/
ibge-mulheres-ganham-menos-que-homens-mesmo-sendo-maioria-com-ensino-superior. Acesso em: 03 
ago. 2021.
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Introdução: A pesquisa realizada foi de cunho bibliográfico com o objetivo de buscar 
informações referentes ao ácido hialurônico (AH), uma substâncias que está ganhando cada vez 
mais espaço como componente dos cosméticos e a preferência pelas pessoas, devido aos resultados 
que proporciona. Quais são os mecanismos de ação que proporcionam os efeitos do AH como 
hidratação, sustentação da pele, elasticidade, cicatrização e ação antioxidante ? É produzido 
pelo organismo, possuí propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno, e está presente na 
constituição da pele. Como consequência do envelhecimento, as quantidades desta substância 
são diminuídas, causando perda da hidratação e elasticidade da pele, rugas, sinais de expressão 
e manchas. Como uma alternativa de tratamento, tem-se o uso do AH, produzido de maneira 
sintética, na pele para se obter um envelhecimento mais saudável (LIU et al. 2011). 

Metodologia: O trabalho é uma revisão bibliográfica, baseada em referencial teórico com datas 
posteriores ao ano de 2000 e disponíveis em sites de busca como Periódicos Capes, Science Direct, 
Scielo, entre outros e livros do acervo da Rede de Bibliotecas da Universidade de Passo Fundo, 
onde foram identificados e estudados os mecanismos de ação do ácido hialurônico e visando as 
aplicações como cremes, injetáveis e cápsulas em tratamentos cosméticos para rugas, marcas de 
expressões e preenchimentos faciais. O ácido hialurônico, também conhecido como hialuronano 
ou hialuronato, é um polissacarídeo linear de ocorrência natural com uma massa molar que pode 
chegar até 6 milhões de Daltons. Quimicamente é composto de unidades repetidas de dissacarídeos 
do ácido D-glicurônico e N-acetilglicosamina, alternadamente unidas por ligações glicosídicas 
&#946;-1,3 e &#946;-1,4 (LEHNINGER, 1988, LIU et al. 2011). A representação da estrutura química 
do AH está apresentada no anexo 1. O AH contribui de forma considerável para a propagação da 
migração celular e, por ser uma molécula carregada negativamente, possui uma alta capacidade 
de ligar-se a molécula de água, formando um bloco coeso com grande força para preencher rugas 
(LIU et al.,2011). Esta propriedade do AH deve-se, principalmente, às forças intermoleculares que 
são responsáveis pelas atrações e interações de suas moléculas. No caso do AH, as forças existentes 
são as ligações de hidrogênio, que são muito mais fortes e intensas que as demais. Sua capacidade 
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de reter uma grande quantidade de água em relação a sua massa molar e proporcionar o equilíbrio 
hídrico na pele, também são consequências dessas ligações de hidrogênio, bem como, a molécula 
ser polar (SALVADOR, USBERCO, 2006). Uma de suas características é o efeito antioxidante, 
atuando como sequestrante de radicais livres, aumentando assim, a proteção da pele em relação 
aos raios ultravioletas e o aumento da capacidade de reparação tecidual (GUILLAUME et al., 2006). 

Conclusão: Devido aos efeitos proporcionados por seus mecanismos de ação, o ácido hialurônico 
é uma sustância que tende a ganhar cada vez mais a preferência e procura das pessoas, sendo uma 
melhor alternativa diante de outros produtos. O estudo possibilitou identificar e entender quais 
são seus mecanismos de ação, e como ocorre sua interação com a pele e seus componentes. 

Referências: GUILLAIMIE Fanny; MALLE, Birgitte M.; SCHWACH-ABDELLAOUI, Khadija; BECK, 
Thomas C. A new sodium hyaluronate for skin moisturization and antiaging.Cosmetics& Toiletries, v. 121, 
p.51-58, 2006.

LEHNINGER, A. L. Princípios de Bioquímica. São Paulo: Editora Sarvier, 1988.. 219p.

LIU, L.; LIU, Y.; LI, J.; DU, G.; CHEN, J. Microbial production of hyaluronic acid: current state, challenges, 
and perspectives. Microbial Cell Factories v.10:99, 2011.

SALVADOR, E; USBERCO, J; Química. In__. Interações atômicas e moleculares. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 
2006.cap 5, p. 130-132.
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Introdução: A alimentação adequada e saudável é fundamental na promoção e manutenção 
da saúde, visto que possui papel fundamental na qualidade de vida. Porém, nos últimos anos, 
houveram mudanças no padrão alimentar brasileiro, e consequentemente no estado nutricional 
dos indivíduos, demonstrando que alimentos feitos em casa vem apresentando menor consumo, 
enquanto alimentos prontos ganharam espaço. É importante salientar que o alimento preparado 
fora de casa costuma ser rico em energia, gordura e sal, podendo ser considerado ultraprocessado 
e associado a Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como a obesidade. A forma de acesso das 
pessoas à refeição, também passou por mudanças, não mais por retirada do pedido no ponto de 
venda, mas sim, por aplicativo digital, conhecido como “serviço de entrega de comida online”. 
Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional e uso de aplicativos de delivery 
pelos professores da rede pública no município de Passo Fundo.

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal e descritivo, com todos os professores da 
rede de educação municipal de Passo Fundo no Rio Grande do Sul com idade igual ou superior 
a 18 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo 
Fundo e todos os participantes foram preservados por meio do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, no número do parecer 4.717.102. O instrumento de pesquisa foi elaborado em 
formulário on-line, enviado via endereço eletrônico durante o período de maio a junho de 2021. 
As variáveis investigadas foram sexo, idade, cor da pele e estado civil. O estado nutricional foi 
analisado através da Classificação de Índice de Massa Corporal (IMC) para adultos, seguindo 
critérios da Organização Mundial da Saúde e sobre o uso de aplicativo para a compra e delivery de 
alimentos, em especial fast foods, foi construído, pelas autoras, um questionário. Os dados foram 
analisados em software de estatística, as variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de 
frequência absoluta e relativa simples e as variáveis quantitativas foram calculadas as medidas de 
tendência central e dispersão. Foram avaliados 86 professores, destes 94,2% (n=81) eram do sexo 
feminino, a média da idade foi de 42,15 anos de idade (DP=9,1), 67,4% (n=58) eram casados e 89,5% 
referiram ter cor de pele branca. Em relação ao estado nutricional, 51,8% (n=44) estavam eutróficos, 
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48,2% (n=41) apresentavam algum grau de excesso de peso. O uso de aplicativos de delivery foi 
referido por 60,5% (n=52) da amostra, sendo que 95,9% (n=47) solicitam comida por aplicativo mais 
frequentemente quando estão acompanhados. A prevalência elevada de sobrepeso/obesidade é 
uma tendência verificada em diferentes populações. A pesquisa de Vigilância de Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (VIGITEL) mostrou que nas 27 capitais brasileiras, o percentual de excesso 
de peso em adultos, maiores de 18 anos, foi identificado em mais da metade da população estudada 
(55,4%), e a obesidade esteve presente em 20,3% dos indivíduos (BRASIL, 2019). Na população de 
professores da rede pública, um estudo epidemiológico de natureza descritiva, feito na cidade 
de Pelotas no Rio Grande do Sul, identificou que 55,1% dos participantes possuíam sobrepeso ou 
obesidade (SILVA; SILVA, 2013), semelhante a outro estudo transversal, com professores da rede 
estadual de ensino do município de Jequié-BA, que encontrou prevalência total de sobrepeso/
obesidade foi de 47,2% (ROCHA et. al, 2015). Estudo de Silva (2020), demonstrou que o uso dos 
aplicativos de delivery apresentou prevalência de 86,1% dentre os 251 entrevistados por meio de um 
estudo com delineamento quantitativo realizado em Anápolis, no estado de Goiás . Dessa forma, 
pode-se verificar que diferentes estudos constataram prevalência de o sobrepeso ou obesidade na 
população dos professores, além da concomitante alta prevalência do uso de delivery em outros 
estudos. 

Conclusão: O presente trabalho permite concluir que mais da metade da população estudada faz 
uso dos aplicativos de delivery e que há uma relação entre o uso e a presença de acompanhantes. 
Além disso, é possível observar que uma quantidade significativa da população possui algum 
grau de excesso de peso. Dessa forma, novos estudos são necessários para relacionar o uso do 
delivery e o estado nutricional.

Referências: SILVA, Luciane Goulart; SILVA, Marcelo Cozzensa. Condições de trabalho e saúde de 
professores pré-escolares da rede pública de ensino de Pelotas, RS, Brasil. Ciênc. saúde coletiva, 2013.

ROCHA, Saulo V. et. al. Sobrepeso/obesidade em professores: prevalência e fatores associados. Rev. bras. 
cineantropom. desempenho hum. 2015.

SILVA, Thais de Carvalho. Estratégias de marketing digital voltadas para alimentos: uma análise do perfil 
do consumidor de aplicativos de fast food. UniEvangelica, 2020. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigitel Brasil 2019: Vigilância de fatores de risco e proteção para 
doenças crônicas por inquérito telefônico telefônico. 2019. 
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Introdução: Diabetes Mellitus (DM) é um problema de saúde global que vem crescendo em 
níveis altíssimos nas últimas décadas, especialmente nos países desenvolvidos, tendo em vista o 
aumento nas taxas de sobrepeso e obesidade concomitantes com alterações negativas no estilo de 
vida da população. Essa doença é responsável por impactos desfavoráveis sobre a qualidade de 
vida do portador e consequentemente sobre o sistema de saúde. A adesão dos portadores de DM 
aos tratamentos farmacológicos e comportamentais é complexa e um grande desafio aos processos 
de cuidado. Nesse sentido, o projeto de extensão “Promoção do uso racional de tecnologias no 
cuidado em saúde” planeja estudo que propõe realizar intervenções de promoção ao uso racional 
de medicamentos e também incentivar a mudança no estilo de vida em pacientes portadores de 
Diabetes Mellitus tipo 2, moradores do bairro Zachia de Passo Fundo, a fim de acompanhar a 
evolução do tratamento farmacológico e não farmacológico.

Metodologia: Desse modo, os extensionistas do projeto juntamente com as professoras 
responsáveis, avaliaram dados previamente coletados em projeto de pesquisa oriundo de 
trabalho de conclusão do curso de farmácia sobre os pacientes portadores de DM2. Assim, após 
a análise, observou-se que o tratamento e controle da diabetes estava sendo realizado de maneira 
inadequada, fato que pode trazer malefícios futuros para essa população. Tendo isso em vista, 
foram elaboradas cartilhas sobre a importância do tratamento farmacológico e não farmacológico 
na DM2, sobre a relevância do exercício físico e da nutrição adequada para esses pacientes e 
também sobre os cuidados que essa população deve ter. A ideia inicial do projeto de intervenção 
em elaboração é de realizar visitas domiciliares para esses pacientes e executar propostas de adesão 
ao tratamento e mudanças de estilo de vida, assim como, fazer a entrega de informações visando 
promover a adesão e entendimento dos portadores da doença. Após isso, pretendemos monitorar 
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laboratorialmente o controle glicêmico desses pacientes, através da Hemoglobina Glicada, a fim de 
observar se as medidas de adesão propostas são efetivas. Todavia, em função da vigente situação 
da pandemia do Sars-Cov-2 as visitas domiciliares estão restritas, impossibilitando o início do 
projeto e consequentemente as medidas intervencionistas nos pacientes. Dessa maneira, o nosso 
projeto aliou-se ao projeto de extensão ComSaúde e elaborou material com orientações sobre 
o uso de fármacos no controle da diabetes e também sobre a importância do exercício físico e 
da alimentação adequados no bom controle glicêmico e consequentemente na prevenção de 
complicações da DM2, além do autocuidado do paciente diabético. Os materiais serão divulgados 
através das mídias sociais do próprio ComSaúde, no Instagram, Facebook e Blog. Além disso, 
essas orientações serão entregues aos pacientes como forma de orientação mais lúdica à medida 
que fizermos as visitas domiciliares. 

Conclusão: O tratamento adequado é fundamental para uma melhor qualidade de vida do 
portador da doença, sendo que a execução do projeto via internet possui um bom alcance e quando 
forem possíveis as atividades presenciais nos domicílios, será possível promover ações visando 
terapêutica mais eficaz, reduzindo ainda mais as complicações provenientes da DM2.

Referências: SARTORELLI, Daniela Saes; FRANCO, Laércio Joel. Tendências do diabetes mellitus no 
Brasil: o papel da transição nutricional. Cadernos de Saúde Pública, [s. l.], v. 19, n. suppl 1, p. S29–S36, 
2003. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0102-311X2003000700004. Acesso em: 3 ago. 2021.
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Introdução: A imagem corporal (IC) pode ser definida como um complexo fenômeno humano que 
envolve aspectos cognitivos, afetivos, sociais e culturais. Está associada com o conceito de si próprio 
e da percepção acerca do tamanho, da aparência e da forma do corpo (ADAMI, 2005). Assim sendo, 
o processo de construção da IC está associado às concepções determinantes da cultura e sociedade, 
onde o padrão atual considera a magreza como estética ideal de aceitação social para mulheres, e 
um ideal de corpo forte e volumoso para os homens. Quando esse ideal não é atingido, pode ocorrer 
a insatisfação corporal, definida como uma avaliação negativa da aparência física, aumentando a 
busca por dietas restritivas, exercício físico exagerado, uso de diuréticos e laxantes (WARREN, 
2005). Dessa forma, o objetivo deste estudo foi verificar a diferença entre a imagem corporal real e 
imagem corporal ideal de professores da rede municipal de ensino de Passo Fundo – RS 

Metodologia: Trata-se de um estudo de delineamento transversal, realizado com professores da 
rede pública de ensino da cidade de Passo Fundo – RS, aprovado pelo Comitê de Ética Pesquisa sob 
parecer de número 4.717.102. Os professores foram convidados a participar da pesquisa por meio 
do preenchimento de um questionário eletrônico, após aceite do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). O questionário foi composto por questões sobre características demográficas 
e socioeconômicas e imagem corporal, avaliada através da Escala de Stunkard e colaboradores 
(1983), adaptada ao português por Scagliusi e colaboradores (2006), onde o participante indica 
qual silhueta corresponde ao seu corpo atual (silhueta atual – TCA) e qual gostaria de atingir/ideal 
(silhueta ideal – TCI). A insatisfação com o tamanho corporal é avaliada comparando o tamanho e 
forma atuais percebidos (TCA) com o tamanho e forma atual percebidos como ideais (TCI). A IC 
é definida pela diferença de pontuação entre as silhuetas percebidas (TCA) e as desejadas (TCI), 
sendo que os valores diferentes de zero são iguais aos indivíduos insatisfeitos, valores positivos 
indicam insatisfação por estar acima do peso e valores negativos indicam insatisfação por estar 
abaixo do peso. Os dados foram analisados em software de estatística, para verificar a diferença 
entre as médias foi aplicado o teste t, pois as variáveis apresentaram distribuição normal. Foram 
avaliados 86 professores, destes 94,2% (n=81) eram do sexo feminino, sendo a média de idade 
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42,15 anos (DP=9,1), 67,4% (n=58) eram casados e 89,5% referiram ter cor de pele branca. Em 
relação à imagem corporal, foi identificada diferença estatística (p<0,001) entre a média de imagem 
corporal real (média=4,6; DP=138) e a média de imagem corporal ideal (média=3,34; DP= 1,0). 
Verificou-se, portanto, que a maioria da população estudada apresenta insatisfação com a imagem 
corporal real, indicando as silhuetas de menor tamanho como ideais. Valores aproximados foram 
encontrados em um estudo transversal, realizado com 300 mulheres entre 20 e 83 anos praticantes 
e não praticantes de hidroginástica, destas constatou que 75 mulheres adultas não praticantes e 
com idade entre 20 e 49 anos apresentaram média de imagem corporal atual = 4,89 (DP ± 1,16) e 
média de imagem corporal ideal = 3,15 (DP ± 0,75), demonstrando insatisfação com IC (SOUTO, 
2015). Estudo de Costa (2019), avaliou 33 mulheres e homens adultos, demonstrando prevalência 
de 57,58% de insatisfação com a imagem corporal, ou seja, gostariam de ter uma silhueta menor do 
que a atual. Em relação à escala de silhuetas, observou-se que a maioria dos participantes que estão 
insatisfeitos com sua imagem, afirmaram ter como silhueta atual a 9 (18,18%), seguida da 6 (12,12%) 
e 8 (9,09%) e que gostariam de ter a silhueta 4 e 5 com 12,12% das indicações, respectivamente. 

Conclusão: Os resultados obtidos demonstram insatisfação dos indivíduos com sua imagem 
corporal, os quais, na sua maioria, desejam um tamanho de corpo menor do que o atual percebido. 
Este achado sinaliza a importância de apresentar soluções para a desconstrução de um corpo ideal, 
visto que muitos indivíduos sobrepõem os valores relacionados à estética em detrimento daqueles 
relacionados à saúde.

Referências: ADAMI, Fernando. Aspectos da construção e desenvolvimento da imagem corporal e 
implicações na educação física, 2005. Revista Digital – Lecturas 

WARREN, Cortney S. et al. Ethnicity as a protective factor against internalization of a thin ideal and body 
dissatisfaction. International Journal of Eating Disorders.

SOUTO, Simone Valéria Dias et al. Imagem corporal em mulheres adultas vs. meia-idade e idosas 
praticantes e não praticantes de hidroginástica. 2016. Disponível em: https://www.redalyc.org/
pdf/2730/273046603006.pdf

COSTA, Vera Regina Pontrémoli et al. Percepção da imagem corporal de indivíduos adultos e idosos. 
RBONE-Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E Emagrecimento, v. 13, n. 82, p. 1011-1015, 2019.
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Introdução: O presente resumo busca expor a relevância da Lei Geral da Proteção de Dados no 
âmbito trabalhista, precisamente, acerca dos Acordos Coletivos de Trabalho. A LGPD, promulgada 
recentemente, trata da porteção dos dados pessoais, inicialmente, foi destinada à consumidores e 
empresários, mas, por não apresentar artigos específicos ou característicos acerca de consumidores 
e empresáros, amoldando-se às questões trabalhistas. Assim como a maioria das questões do 
cotidiano estão ligadas à tecnologia, com as relações trabalhistas não é diferente, de forma que há 
o contato direto do empregador para com os dados do empregado. 

Metodologia: O século XXI é marcado pelo avanço tecnológico, apresentando uma constante 
evolução, tornando-se indispensável a preparação pessoal para encarar a velocidade das mudanças 
que ocorrem na sociedade. A tecnologia trouxe praticidade e comodidade, tudo pode ser feito 
sem sequer sair do lugar. Tem-se incontáveis plataformas digitais, para infinitas ações (comprar, 
saldar uma conta, se inscrever em uma vaga de emprego), é como um leque gigante de funções 
que podem ser feitas via internet, onde as pessoas depositam seus dados pessoais, e a depender de 
quem está tendo acesso a tais informações, o titular corre risco de enfrentar uma série de problemas. 
Para tanto, ocorreu em 14 de agosto de 2018 a promulgação da Lei 13.709, a Lei Geral da Proteção 
de Dados, que tem como objetivo principal, a proteção de alguns dos direitos fundamentais do 
cidadão, bem como a redução de riscos que podem surgir a partir da coleta e tratamento dos 
dados das pessoas. O ambiente virtual e a LGPD estão diretamente ligados, de modo que, esta só 
existe em razão do primeiro. Ambos atingiram várias esferas, em especial, o Direito do Trabalho 
e as relações provenientes deste. Analisando atentamente se vê que a tecnologia revolucionou o 
âmbito trabalhista quase em sua totalidade. Atualmente, é quase impossível uma área laboral que 
não dependa de uma máquina. Os empregadores que agem em conformidade com a lei registram 
a relação com seus empregados e, tudo acontece por meio de sistemas e plataformas digitais, e é 
neste viés que entra a relevância da LGPD. O nome atribuído à lei remete a ideia de pelo menos 
um de seus objetivos, direito da proteção dos dados e da privacidade do individual, através de 
meios seguros, transparentes e que preservem os direitos e garantias fundamentais da sociedade. 



Página 558

A LGPD dá ênfase para o consentimento individual no que tange ao tratamento de dados, dessa 
forma, “a LGPD define um alto padrão de consentimento, isto é, o consentimento significa oferecer 
ao titular do dado pessoal escolha e controles reais. O consentimento tem que ser livre, explícito 
e esclarecido, podendo o titular do dado revogá-lo, proibi-lo de uso, inclusive solicitar o descarte 
de tal dado a qualquer momento.” (MARTINI,V. 2020). Na modalidade coletiva do trabalho, 
há a possibilidade de o acordado prevalecer sobre o legislado, como não há previsão acerca do 
tratamento de dados no ambito trabalhista, entende-se que alguns dados pessoais não podem ser 
tratados em caráter coletivo, levando em consideração o exposto na Constituição Federal de 1988 
que trata da, inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. 

Conclusão: Pelo exposto, nota-se que a promulgação da LGPD foi necessária, trouxe segurança 
aos titulares de dados que atualmente concentra cerca de noventa por cento da população, sendo 
quase impossível alguém que ainda não tenha depositado um dado em uma plataforma digital. 
Essa proteção não se limita as penalidades impostas pela mesma, há também a exigência de 
pessoas capacitadas para o tratamento dos dados pessoais, o que acaba contribuindo muito para a 
segurança das informações de terceiros. 

Referências: MARTINI, V. A. LGPD A RELAÇÃO DE EMPREGO – ATÉ QUE PONTO A EMRPESA 
DEVE TER O CONSENTIMENTO DO EMPREGADO. 2020. 

BRASIL. Lei 13.709/2018. Lei Geral da Proteção de Dados. 

BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Pre-
sidência da República, 1988. 
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Introdução: Atualmente, com rotinas cada vez mais estressantes, é possível que ocorra o 
surgimento de doenças que são influenciadas pelo estado psicológico da população, com isso, 
surgem sintomas de depressão. A tecnologia cada vez avança mais, principalmente na área 
da farmacologia, que auxilia em inúmeros tratamentos, onde muitas pessoas utilizam estes 
medicamentos. Devida a crescente busca dos psicotrópicos no país, faz-se necessária uma 
abordagem sobre esta temática, visto que eles atuam diretamente no sistema nervoso central e 
apresentam alguns riscos em sua utilização sendo necessários órgãos que fiscalizem, tal como 
o Sistema Nacional para Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). De acordo com 
(MAGALHÃES et al., 2016, p. 112) o (SNGPC) objetiva monitorar o fornecimento de medicamentos, 
entorpecentes e psicotrópicos, apurar o processo de escrituração; monitorar hábitos de prescrição 
e consumo.

Metodologia: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Este estudo se caracteriza por ser de cunho 
bibliográfico realizado a fim de obter dados para organizar uma revisão bibliográfica sobre os 
principais aspectos a respeito dos mecanismos de ação dos antidepressivos, suas classificações 
e efeitos colaterais. Por se tratar de um levantamento de dados de literatura serão pesquisadas 
referências anteriores e também atuais sobre o assunto, sendo que serão consultados artigos 
constantes de periódicos disponíveis no Google Acadêmico, em sites de busca como Periódicos 
Capes, Science Direct, Scirus, Scielo, entre outros. Inicialmente, será realizado um levantamento 
prévio, por meio de inserção das seguintes palavras para busca: antidepressivos, mecanismos de 
ação e efeitos colaterais sendo selecionadas publicações com data posterior a 1999. Observando as 
palavras chave no titulo, resumo ou texto, detendo-se apenas a pesquisas na língua portuguesa. 
Após será realizada leitura, fichamento e avaliação das referências mais relevantes sobre o assunto, 
destacando-se os seguintes aspectos: O uso dos medicamentos aplicados à população em geral.

Conclusão: CONCLUSÃO Com a procura tão elevada, e novos medicamentos surgindo a todo 
o momento, faz-se necessário um olhar mais atento, órgãos que fiscalizem e monitorem os efeitos, 
principalmente seus efeitos deletérios, sendo importante um acompanhamento profissional, já que 



Página 560

estes medicamentos atuam no Sistema Nervoso Central (SNC), onde seu uso indevido pode vir a 
causar dependência química.

Referências: MAGALHÃES et al. Psicotrópicos: perfil de prescrições de benzodiazepínicos, 
antidepressivos e anorexígenos a partir de uma revisão sistemática. Revista Eletrônica de Farmácia, v. 13, 
n. 3, p. 111-122, 2016. Disponível em: < https://www.revistas.ufg.br/REF/article/view/35226 >. Acessado 
em: 05/08/21
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Introdução: O presente resumo tem por objetivo refletir sobre a avaliação realizada pelos 
estudantes que participaram de uma oficina desenvolvida pelo Projeto de Extensão: “Diversidades: 
visibilidade e garantia de direitos”, que existe desde 2016 na Universidade de Passo Fundo (UPF). 
Composto por dois eixos, o projeto objetiva contribuir na defesa, promoção de saúde, acolhimento, 
escuta e acompanhamento fonoaudiológico da população LGBTQIAP+, em vista disso, os eixos 
clínico e educacional pretendem materializar todos os propósitos. A partir de um entendimento de 
educação para diversidade, e considerando uma demanda socioeducativa apresentada ao projeto, 
ocorreu, no dia 16 de Junho de 2021, às 14 h, em uma das aulas da disciplina “Gênero, Etnia e 
Sexualidade” com os alunos do primeiro nível do curso de ciências biológicas, a dada oficina. Ao 
ser finalizada, a oficina foi avaliada por seus participantes por meio de um formulário e os dados 
deste resumo se baseiam em suas respostas.

Metodologia: Primeiramente, ao almejar como princípio o engajamento dos alunos, a 
metodologia foi dividida em quatro momentos. A primeira foi uma breve apresentação do Projeto, 
assim como, uma dinâmica de apresentação dos participantes. Após, foi apresentado um vídeo 
do programa “Profissão Repórter” e por meio dele foi trabalhado em cima de seus comentários. 
Com a plataforma Mentimenter se instigou a reflexão sobre aqueles comentários em suas vidas. 
A terceira, de cunho mais informativo, o exercício coletivo de preencher o biscoito de gênero e a 
exposição de material acerca de proteção nas redes para LGBTQIAP+. A quarta foi a avaliação 
que dá base a este resumo, os alunos receberam acesso a um formulário do Google Forms, em 
que deveriam preencher as frases: “Que bom que…”, “Que pena que…” e “Que tal se…”. No 
que tange à primeira provocação “Que bom que…”, os alunos participantes trouxeram para o 
formulário os principais pontos que mais os agradaram. Primeiramente, ressalta-se a ótima 
receptividade da turma com o assunto e como a criação desses espaços de diálogo e construção 
coletiva acerca da diversidade são importantíssimos dentro da universidade, mas principalmente 
para a graduação dos discentes. Como também, a didática e dinâmica da oficina foi uma grande 
facilitadora no processo de apreensão da informação. Em relação ao segundo questionamento 
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“Que pena que…” do formulário, pode-se notar que os participantes demonstraram interesse no 
assunto, pois, lamentaram o encerramento do evento nas suas respostas aplicadas no questionário. 
Outra percepção abordada foi que o mesmo deveria ter sido presencial, pois para quem participou 
esse tipo de oficina seria melhor se fosse pessoalmente, diante disso, mesmo o evento tendo 
proporcionado bom proveito virtualmente, as pessoas sentiram falta de um contato mais físico. 
Por fim, um ponto muito importante abordado em uma das respostas, foi que um dos participantes 
deu sua opinião e provavelmente a de todos presentes, de que é uma pena ainda existirem pessoas 
que não sabem aceitar as outras como elas são e que ainda por cima acabam fazendo comentários 
maldosos direcionados aos mesmos ou até partem para agressão. A pergunta “Que tal se…” do 
formulário faz com que os participantes tenham um espaço para expressar suas ideias, sejam 
elas sobre a oficina, ou sobre futuras oficinas, desse modo, as respostas podem contribuir para 
o aprimoramento das ações efetuadas. As respostas foram objetivas e claras, um participante se 
mostrou confiante na proposta feita pelo tema geral. Outro participante demonstrou sua opinião 
pessoal em relação à orientação sexual e à identidade de gênero, onde disse que o julgamento deve 
acabar. E outro participante sugeriu o aprofundamento na questão do gênero não binário. Assim, 
pode-se notar que as pessoas contribuíram para que haja um desenvolvimento metodológico.

Conclusão: Avaliamos que a oficina desenvolvida pelo Projeto: “Diversidades: visibilidade e 
garantia de direitos” concluiu seu objetivo. Desta forma, fomentou um espaço de diálogo, que 
incidiu na visibilidade da sigla LGBTQIAP+ e contribuiu para o aprofundamento das discussões 
da disciplina hospedeira e, principalmente, no enriquecimento do processo formativo dos recém-
ingressos na vida universitária.

Referências: PROFISSÃO Repórter 02/10/2019 - LGBT. Direção: Caco Barcellos. [S. l.]: Rede Globo de 
Televisão, 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AxDkEHiaboA. Acesso em: 10 jun. 
2021. 

SAFERNET. Miniguia para criadores sobre discurso de ódio. [S. l.: s. n.], 2021. 20 p. Disponível em: http://
www.safernet.org.br/guia-criadores.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021. 

SONETT, Sara Laham. Identidade de gênero social e identidade de gênero erótico-sexual: O corpo 
que interage. Revista Brasileira de Sexualidade Humana, [s. l.], v. 29, n. 2, p. 47-57, 2018. DOI https://
doi.org/10.35919/rbsh.v29i2.76. Disponível em: https://www.rbsh.org.br/revista_sbrash/article/
download/76/54/189. Acesso em: 6 ago. 2021. 
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Introdução: Glaesserella parasuis é o agente etiológico da doença de Glässer (DG), uma patologia 
inflamatória sistêmica que ocupa lugar de destaque entre as doenças observadas na fase de creche. 
G. parasuis é uma bactéria capsulada e antigenicamente complexa, podendo ser classificada em 
15 sorovares diferentes mediante técnicas sorológicas. Cepas que não se enquadram no painel de 
referência, são denominadas de não tipificáveis, e podem ser classificadas em 9 perfis moleculares 
diferentes 1. Em razão da alta variabilidade antigênica, a prevenção da DG através do uso de 
vacinas clássicas é bastante limitada e representa um dos principais desafios para a suinocultura 
intensiva. Diferente, vacinas experimentais formuladas com a proteína TbpB induzem respostas 
de anticorpos capazes de reconhecer todos os sorovares de G. parasuis 2,3, convertendo-se na 
alternativa mais promissora contra a DG. Neste estudo caracterizamos a resposta de anticorpos 
maternos em leitões lactantes contra a proteína TbpBY167A.

Metodologia: A vacina experimental utilizada neste estudo foi formulada (dose/volume) com 
100 µg da proteína recombinante TbpBY176A 4 potencializada com 20% de adjuvante Montanide 
Gel 02 (Seppic, França) em um volume final de 2 mL. A formulação foi submetida a uma análise de 
esterilidade (cultivo microbiológico em meio PPLO líquido por 14 dias) e inocuidade (inoculação 
intraperitoneal de 0.2 mL em 10 camundongos swiss). Em paralelo, um total de 20 matrizes suínas, 
provenientes de uma granja particular localizada no município de Aratiba-RS, foram selecionadas 
e incluídas neste estudo. As matrizes foram divididas em 2 grupos, contendo 10 animais cada. 
O grupo I foi imunizado com a vacina experimental aos 65 e 86 dias de gestação, e o grupo II foi 
inoculado com um placebo (PBS + adjuvante) nos mesmos momentos. Após o nascimento (parto 
assistido), 50 leitões de cada grupo foram brincados com o propósito de analisar a cinética de 
IgGs sistêmicas durante a fase de maternidade e início de creche. Para tal, amostras de soro foram 
coletadas aos 7, 14, 21, 28 e 35 dias de vida mediante punção venosa. Após a coleta, o soro foi 
separado por centrifugação e armazenado a -20ºC até ser analisado. A titulação de IgGs totais anti 
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proteína TbpBY167A foi realizada mediante ELISA Indireto 5, e conforme ilustrado na Figura 1, os 
títulos de IgGs observados nos leitões nascidos das matrizes vacinadas (MV) foram estatisticamente 
superiores aos encontrados nos leitões nascidos de matrizes não vacinadas (MNV) durante a fase 
de maternidade (desmamados aos 21 dias). Embora a média geométrica do título de IgGs aos 28 
e 35 dias (creche) tenha sido igualmente superior nos animais MV em relação aos MNV, nestes 
momentos, não foram observadas diferenças estatísticas. A duração média de imunidade passiva 
induzida pela vacina experimental foi de no mínimo 35 dias; nesse momento 86% (43/50) dos 
leitões apresentavam títulos de anticorpos ? 1:800, os quais estão associados a proteção clínica. 
Por outro lado, 96% (48/50) dos leitões MNV apresentavam título de IgGs ? 1:400 ao longo de 
todo o estudo, estando esse grupo altamente susceptível a DG já aos 7 dias de idade. Levando em 
consideração: i) a duração de imunidade passiva observada neste estudo, e ii) a imunogenicidade 
da mesma vacina aplicada em leitões daos 21 dias 5; a imunização de matrizes combinada com 
a imunização de leitões demonstra-se uma estratégia lógica para garantir imunidade específica 
contra G. parasuis durante todo o período de lactação e creche.

Conclusão: A vacina experimental baseada na proteína TbpBY167A confere imunidade passiva 
baseada em anticorpos em leitões lactantes a partir da imunização de matrizes durante a gestação. 
A duração da imunidade protetora é de no mínimo 35 dias de vida, o que mitiga a ocorrência da 
doença Glässer em leitões ao longo da lactação e início de creche.

Referências: 1. Pires Espindola, J., et al. Molecular serotyping of clinical strains of Haemophilus 
(Glaesserella) parasuis brings new insights regarding Glasser’s disease outbreaks in Brazil. PeerJ 7, e6817 
(2019).

2. Barasuol, B.M., et al. New insights about functional and cross-reactive properties of antibodies generated 
against recombinant TbpBs of Haemophilus parasuis. Sci Rep 7, 10377 (2017).

3. Curran, D.M., et al. Sequence and structural diversity of transferrin receptors in Gram-negative porcine 
pathogens. Vaccine 33, 5700-5707 (2015). 
4. Frandoloso, R., et al. Nonbinding site-directed mutants of transferrin binding protein B exhibit enhanced 
immunogenicity and protective capabilities. Infection and immunity 83, 1030-1038 (2015).
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Introdução: O presente estudo busca analisar a proteção do consumidor na atual sociedade, 
denominada de consumocentrista e de informação, bem como, observar a prática dos valores éticos 
nas relações consumeristas. Ressalta-se a importância desta pesquisa, visto que, hodiernamente, 
as relações consumeristas demonstram estar dominadas pelo poder de informação, o qual, 
frequentemente, é exercido pelos grandes detentores do poder capitalista. Nesse viés, é imperioso 
salientar a alienação por parte dos consumidores, os quais se submetem às necessidades taxadas 
pelos grandes influenciadores. À vista disso, objetiva-se compreender, o consumocentrismo na 
sociedade de informação, bem como a necessidade de concretização de uma sociedade mais 
solidaria, ética e consciente.

Metodologia: O consumo é ato natural e necessário para a sobrevivência dos seres humanos 
e está presente na história da humanidade, desde os tempos mais remotos. No entanto, na atual 
organização da sociedade, as pessoas além de suprirem suas necessidades, cedem espaço ao consumo 
de bens supérfluos e desnecessários, o que vem a caracterizar a sociedade como consumocentrista. 
Na sociedade consumocentrista, “o consumo passa a ser o elemento principal das atividades 
humanas” e se coloca no centro da sociedade contemporânea, ou seja, no centro de todas as decisões 
que envolvem o indivíduo. Pereira, Calgaro e Pereira compreendem que o consumo se tornou o 
centro da vida humana, isto é, este passou a ser o senhorio das relações consumeristas (2016, p. 
267). Nessa perspectiva, o consumo assumiu o papel de principalidade das atividades humanas, 
posto que o indivíduo acredita que, caso não adote o uso de determinados produtos e serviços, não 
será componente da sociedade. Consequentemente, aflorou, no meio social global, uma cultura 
de busca constante, supérflua, de ostentação e/ou abundância. Á vista disso, o consumidor fica à 
mercê do poder de grandes corporações, as quais têm o poder de influência, invenção, produção e 
distribuição de produtos e serviços. Assim sendo, ao se converter em um consumidor guiado pelas 
indicações taxadas pelos grandes detentores de informações e poder capitalista, os indivíduos 
se entregam ao “frenesi das necessidades” (LIPOVETSKY, 2007, p. 25). Ou seja, tornam-se seres 
treinados para “alimentar” o sistema, por meio do rol de necessidades elaborado pelo mercado 
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e, como consequência desse treinamento, os consumidores são instruídos a adquirir de maneira 
insaciável, sendo que, na maioria das vezes, inconscientemente. Por conseguinte, há o abandono 
de valores éticos, os quais deveriam taxar as diretrizes para as relações consumeristas, posto que 
para o poder de informação – capitalista – a prioridade é o aumento de seus lucros e de seu poder 
econômico. Portanto, diante dessa realidade surge a vulnerabilidade do consumidor, que necessita 
de proteção. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor representa o microssistema protetivo 
e estabelece normas de ordem pública. Contudo, são necessárias políticas públicas para efetivar a 
proteção do consumidor, elo mais fraco na relação de consumo. 

Conclusão: Mediante a sociedade consumocetrista e de informação, nota-se o abandono dos 
valores éticos, que resultou em seres totalmente egocêntricos, os quais não avaliam as consequências 
que suas ações trarão a coletividade. Assim, evidencia-se a importância da educação para o 
consumo, para que seja possível efetivar relações consumeristas solidarias e conscientes.

Referências: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acesso em: 03 Aago. 2021.

PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. 
Consumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contemporânea. Revista Direito 
Ambiental e Sociedade. v. 6, n. 2, 2016.

LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007.
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Introdução: Esse resumo objetiva refletir sobre a inserção do curso de Serviço Social no projeto 
“Indivíduos e famílias em transformação: tecendo redes de cuidado”. O projeto visa enfrentar 
questões de vulnerabilidade social em distintas áreas como a saúde mental; a saúde da família; 
violência contra a mulher; relações étnico-raciais; mediação e justiça restaurativa; entre outras. 
Neste projeto o Serviço Social se insere potencializando a promoção e o acesso à cidadania, tendo 
como premissa a leitura de realidade que permite aproximação e compreensão das vulnerabilidades 
e adversidades do cotidiano dos usuários. Desse modo, o curso de Serviço Social leva ao projeto 
de extensão, que possui o trabalho interdisciplinar como premissa, a construção de um olhar 
aguçado e empático para os cenários de atuação. Nesse momento, a participação do curso vem se 
constituindo junto às ações no bairro Záchia em Passo Fundo, um dos territórios de vinculação da 
Universidade de Passo Fundo. 

Metodologia: Em tempos de pandemia, os processos de formação profissional precisaram ser 
repensados. Nesse cenário foi possível adentrar no universo extensionista, através do projeto que 
visa a transformação de realidades de vulnerabilidade social, além de oportunizar o aprendizado, 
desenvolvendo boas práticas e materializando conteúdos aprendidos em sala-de-aula, integrando 
teoria e prática. Nesse momento, consolidam-se processos de formação continuada e planejamento 
junto ao território Záchia, visando criar oportunidades de atendimento a todos que tem seus direitos 
sociais violados. Essas iniciativas tentam enfrentar a vulnerabilidade de determinadas camadas da 
população, dentre elas, as mulheres. Enquanto balizas do trabalho, acredita-se na dinâmica da 
coletividade. Gohn (2019) indica que situações de vulnerabilidade serão transformadas quando 
parcerias interinstitucionais – nesse caso, equipamentos sociais do Estado e Universidade – se 
materializarem com foco em demandas reais. Assim é possível reconhecer “as carências e busca-se 
superá-las de forma holística. Olhares multifocais que contemplam raça, etnia, gênero, idade, etc”. 
(GOHN, 2019, p. 22) A metodologia de trabalho tem sido com encontros formativos e reuniões de 
equipe que preparam a leitura de realidade. Esta permite observar que os sujeitos, inicialmente, 
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trazem em suas demandas determinantes imediatos de suas vulnerabilidades. Por isso, é necessário 
superar a pontualidade das ações com técnicas, instrumentos e recursos a serem acionados, 
considerando as finalidades propostas. Portanto, a leitura crítica da realidade, que precisa ser 
fundamentada em dados concretos mas também refletida à luz da teoria, materializa a reflexão dos 
fatos para além do imediato, o que consiste em chave para se ter uma visão sobre as conexões onde 
estão inscritas as demandas de um território[G1] .(PONTES,2002). “É no lugar territorial, no chão 
das relações sociais, que a vida se produz e se reproduz, onde é possível perceber as capacidades 
protetivas, as mediações arquitetadas para a vivência e sobrevivência. É o espaço de ocorrência das 
vulnerabilidades, ameaças, violência, potencialidades, processos de ajuda, sociabilidades e outras 
múltiplas expressões das relações humanas e sociais”(ARREGUI; KOGA; DINIZ, 2018, s/p)Nessa 
experiência, os primeiros contatos com as instituições do território vêm acontecendo com o Centro 
de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e a Unidade de Saúde, o que tem possibilitado 
ler a realidade e fomentar oficinas temáticas.Importa dizer que em tempos de pandemia,a extensão 
vive muitas limitações para se consolidar. Entre elas, a dificuldade de estar no território ou estar de 
forma limitada em função das questões relativas ao distanciamento social. Desse modo, o vínculo 
com o campo fica prejudicado, exigindo criatividade e formas distintas para que seja efetivado. 
Compreende-se que a formação profissional, para ser viva, precisa do contato e experimentação 
direta nos cenários e realidades.

Conclusão: O papel da universidade no âmbito do território é também constituir a rede para 
atendimento de situações de vulnerabilidade social. O Serviço Social tem potencial para trabalhar 
visando atender as pessoas de forma digna e acolhedora, tentando materializar processos de 
cidadania. Para isso, é preciso ler a realidade dos territórios, identificando as dinâmicas que 
influenciam em suas configurações. 

Referências: (ARREGUI; KOGA; DINIZ, 2018, s/p) https://www.redalyc.org/
journal/3211/321158844072/html/

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo. 
Petrópolis: Vozes, 2019. Grau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 7, n. 1, 2019. Disponível em: https://
www.revistas.uneb.br/index.php/grauzero/article/view/7350/4782. Acesso em: 04 de agosto de 2021.

PONTES, R. N. Mediação e Serviço Social: um estudo preliminar sobre a categoria teórica e sua 
apropriação pelo serviço social. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2002.

https://www.redalyc.org/journal/3211/321158844072/html/
https://www.redalyc.org/journal/3211/321158844072/html/
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Introdução: O objetivo é apurar a inserção da prática corporal de aventura na EFE, mais 
precisamente no EF, pois a BNCC faz a inclusão dessa prática ser recorrente nas aulas de EF. 
Através de questionário, professores de EF e gestores escolares, serão perguntados sobre a inclusão, 
dificuldades de realizar essas atividades e da possibilidade de investimento da modalidade dentro 
das escolas de PF, pois bem sabemos que a pratica de atividades de aventura na natureza e no 
contexto urbano, são vistas como oportunidades privilegiadas para a experimentação e a reflexão 
lúdica, que além de cuidados com o corpo e a saúde, busca a união, o coletivismo, o respeitos 
entre os alunos e a conscientização do ambiente natural e patrimonial em que habitamos. A soma 
de práticas corporais de aventura, juntamente com aspectos de lazer, a prática de esportes de 
aventura na natureza e no contexto urbano, se tornem aliados na contribuição de bons resultados 
nos alunos, nas instituições de ensino e perante a sociedade.

Metodologia: A metodologia que será utilizada para obtenção de dados nesta pesquisa, será 
a de uma pesquisa descritiva, através da aplicação de um questionário. A escolha da técnica da 
pesquisa e da forma de aplicação está umbilicalmente ligada ao nosso atual cenário de pandemia, 
pois nos impede do contato presencial. Marconi e Lakatos informa que “tanto os métodos quantos 
as técnicas devem adequar-se ao problema a ser estudado, às hipóteses levantadas e que se queria 
confirmar, e ao tipo de informantes com quem se vai entrar em contato” (p. 33). Com a análise dos 
dados, pretende-se identificar e verificar a aplicação das práticas corporais de aventura nas escolas 
de ensino fundamental na rede pública de Passo Fundo, conforme orienta a BNCC, utilizando 
uma abordagem quantitativa e qualitativa das informações adquiridas. A pesquisa descritiva 
como afirma Gil (2002, p. 42) têm como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis. 
Conforme Knechtel (2014, p. 106), “a modalidade de pesquisa quali-quantitativa “interpreta as 
informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a 
observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)”. Os 
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resultados que irão ser apurados por esta pesquisa, visam proporcionar maior conhecimento sobre 
a prática corporal de aventuras para os alunos das escolas de ensino fundamental da rede pública, 
trazendo maior clareza sobre a real inclusão dessa atividade. Conseguiremos, também, mensurar 
quais os benefícios cognitivos, psicológicos, sociais e ambientais. Benefícios tanto no campo da 
saúde como no campo comportamental, também poderão ser percebidos, por intermédio da 
aplicação dessas atividades na escola. Por outra perspectiva, saberemos também, o quão o poder 
público investe nas escolas em relação as práticas de corporais de aventura, e com tal avaliação, 
poder sugerir aos administradores públicos melhorias no sistema de ensino público fundamental. 
A pesquisa ora elaborada será apresentada em Banca de TCC da Universidade de Passo Fundo. Os 
resultados obtidos com esta pesquisa, também serão enviados e apresentados para os professores e 
gestores das escolas que responderão o questionário, para que eles tenham ciência dos resultados 
e se apropriem de tal.

Conclusão: A EFE é essencial na lapidação da criança na escola, tanto de seu intelecto, quando na 
questão de saúde e qualidade de vida. Até porque temos conhecimento que a prática de esportes, 
nas escolas, é praticamente restrita a aula de educação física, emerge a necessidade de inserir 
atividades culturais e desportivas diferenciadas que vem sendo notoriamente divulgadas pela 
mídia atualmente.

Referências: ARMBRUST, I, SILVA, S.A.P.S. Pluralidade cultural: os esportes radicais na Educação Física 
escolar. Movimento, Porto Alegre, v. 18, n. 01, p. 281-300, jan./mar de 2012.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 1978.

KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática 
dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014.

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologias cientificas. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número de Parecer CEP: 
4.871.093
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Introdução: O presente estudo visa analisar a (in)eficácia dos mecanismos de tutela dos direitos 
coletivos na concretização do princípio constitucional do acesso à justiça. Historicamente os 
direitos transindividuais eram vistos com uma certa restrição pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
mormente pelo sistema processual que somente tutelava os direitos individuais das pessoas. 
Paulatinamente, com o advento do Estado de Direito, surgiram as ações estatais para proporcionar 
melhor qualidade de vida aos cidadãos. Assim, objetiva-se investigar os mecanismos de tutela dos 
direitos coletivos existentes no Ordenamento Jurídico Brasileiro, e com isso avaliar sua eficácia no 
concretização do princípio constitucional do acesso à justiça. Justifica-se a importância do tema, visto 
que a necessidade de proteção aos direitos transindividuais tem aumentado exponencialmente, 
principalmente em relação ao meio ambiente visando alcançar o paradigma da sustentabilidade.

Metodologia: Os direitos fundamentais surgiram, historicamente, com o propósito de garantir a 
liberdade do homem e evitar os arbítrios do Estado, em face de seu poder absoluto existente à época. 
Inicialmente, eram tutelados tão somente os direitos individuais, como “a vida, a propriedade, 
a honra, a dignidade, a família, prevendo, igualmente, a supremacia das leis em relação aos 
governantes” (MORAES, 2021, p. 6). Destarte, ao contrário do que se pode pensar, os direitos 
fundamentais não são de natureza estática, de modo que permanecem em constante mutação, 
acompanhando a evolução cultural da sociedade e modificando seu conteúdo ao longo do tempo. 
Neste interim, visando elucidar a evolução histórica dos direitos fundamentais, surge a chamada 
“teoria das gerações dos direitos”, classificando os direitos fundamentais como de primeira, 
segunda e terceira geração (MARMELSTEIN, 2019, p. 39). Insta ressaltar que os direitos coletivos 
pertencem à seara dos direitos de terceira geração, lastreados pelo prisma da fraternidade, em 
face aos novos interesses sociais, tendo com escopo a proteção de determinados direitos cuja sua 
titularidade transcende a pessoa de um determinado indivíduo, estendendo-se a um determinado 
grupo, classe ou categoria, voltando “sua atenção para temas como o meio ambiente, o patrimônio 
da humanidade, enfim, os direitos carregados de humanismo e de solidariedade” (FERRARESI, 
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2009, p. 45-46). No entanto, no que se refere a tutela dos direitos coletivos, percebe-se que o processo 
civil brasileiro, nascido como ciência autônoma no século XIX, tradicionalmente, pautou-se sob o 
aspecto individualista, cujos mecanismos existentes tinham por escopo resolver os litígios que 
envolviam direitos individuais, levados ao exame do órgão judiciário competente. Essa tendência 
individualista perpetrou o Código de Processo Civil de 1973, de modo que, somente houve uma 
abertura no Código de 2015, através de algumas medidas relacionadas à defesa dos direitos 
coletivos lato sensu (GONÇALVES, 2018, p. 24). Entretanto, paulatinamente, houve um passo 
muito importante na mitigação da legitimidade extraordinária e na tutela dos direitos coletivos, 
que ocorreu pela entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública. Embora a Lei nº 4.717/65, já 
estabelecia a legitimidade à qualquer cidadão para ajuizar ação em defesa do patrimônio público, 
e, posteriormente, a Constituição Federal de 1988 chancelou a Ação Popular em seu artigo 5º, 
LXXIII, foi, contudo, somente com o advento do Código de Defesa do Consumidor que a tutela 
dos direitos coletivos ganhou força e se generalizou (GONÇALVES, 2018, p. 30-31). Dessa forma 
é possível perceber que houve considerável evolução na tutela dos direitos coletivos no Brasil, 
embora o Ordenamento Jurídico Pátrio ainda careça de um código específico para regulamentar o 
processo coletivo. 

Conclusão: Destarte, insta destacar que o processo coletivo – ainda com algumas divergências 
doutrinárias e passível de constante atualização – se constitui importante ferramenta para 
concretizar os ditames do princípio constitucional do acesso à justiça, na medida que viabiliza a 
celeridade processual através da decisão simultânea de inúmeros litígios pelo ajuizamento de uma 
única ação judicial.

Referências: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 2017.

_____. Lei nº 4.717 de 19 de junho de 1965. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l4717.htm>. Acesso em: 26 jun. 2021.

FERRARESI, Eurico. Ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo: instrumentos 
processuais coletivos. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

GONÇALVES, Marcus Vinivius Rios. Tutela de interesses difusos e coletivos. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2018.

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 8 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2019.

MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. 12 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2021. 
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Introdução: Há muitas décadas que o homem vem evoluindo e construindo novas tecnologias 
para tornar sua estadia na terra mais confortável. Assim, foram sendo criadas novas tecnologias 
para tornar a vida mais cômoda, possibilitando, por exemplo, o contato em tempo real de pessoas 
que se encontram distantes. Entretanto, assim como a tecnologia pode ser usada para o bem, ela 
também pode acabar por ser utilizada por pessoas má intencionadas, as quais são denominadas 
de criminosos invisíveis ou virtuais, que aplicam golpes monetários via internet, telefone celular 
e aplicativos. A presente pesquisa busca apresentar as dificuldades que se apresentam quanto à 
investigação dos crimes cometidos de forma digital.

Metodologia: Com o advento da internet surgiram os crimes digitais, os quais segundo 
Duarte e Junior (2014, p. 01) são dotados de algumas características como transnacionalidade, 
universalidade e ubiqüidade porque são crimes que não ficam adstritos a somente um local no 
mundo, praticados em massa e que podem ocorrer tanto no setor público como no privado. Esses 
crimes digitais podem ter consequências morais e materiais, pois podem ser ofensas proferidas 
por haters na web ou até mesmo clonagem de dados bancários para furto virtual de valores. O 
atual código penal adotou a teoria da ubiqüidade, a qual dispõe que lugar do crime é tanto o local 
da ação ou omissão como o lugar em que se produziu ou deveria produzir o resultado, assim, 
constatamos um problema quanto aos crimes virtuais, pois o autor pode estar localizado em um 
país e a vítima em outro, assim uma discussão acerca de qual norma deve ser utilizada em casos 
como este. A solução para esses conflitos, como explicam Duarte e Junior (2014, p. 02) é que devem 
ser analisadas convenções, tratados e regras do direito internacional, para verificar qual é aplicável 
ao caso concreto. Computadores e periféricos possuem um endereço de IP (Protocolo de Internet) 
para sua identificação, assim, quando alguém comete algum delito de forma virtual, essa pessoa 
pode vir a ser rastreada por meio desse numero. Mas ocorre que muitas vezes, algumas condutas 
praticadas pelos criminosos virtuais não estão abarcadas por qualquer legislação, a qual no Brasil 
ainda é precária no tocante a crimes digitais pois a revolução digital é algo recente. No Brasil, no 
ano de 2021, foi sancionada a lei 14.155, a qual entrou em vigor para tornar mais graves os crimes 
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de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela 
interne, cominando uma pena de 1 a 4 anos de reclusão em caso de invasão a dispositivo informático 
com o intuito de adulterar ou destruir dados ou informações ou instalar vulnerabilidade para obter 
vantagem ilícita podendo a pena ser aumentada caso acarreta em prejuízo econômico. Enquanto 
os criminosos virtuais dispõem das melhores tecnologias para efetuar seus crimes cibernéticos, as 
pessoas que irão fazer a parte investigativa a fim de localizar os autores de tais crimes, no caso, 
a polícia civil, acaba trabalhado com aparelhos de segunda mão, como expõe Manoel Camassa 
(1999, p. 03), não tendo recursos suficientes para competir com os criminosos, e nem mesmo tendo 
a capacitação técnica necessária para capturar esses criminosos invisíveis, como explica Hoffmann-
Riem (2021, p. 183) “quanto mais a transformação digital também afeta o próprio sistema jurídico, 
mais importante é que a sociedade esteja bem preparada para ela. Isso inclui também garantir que 
os envolvidos no desenvolvimento tenham as qualificações adequadas”, portanto é importante que 
os profissionais tanto do direito quanto das policias sejam capacitados para que possam localizar 
pessoas que cometem crimes digitais.

Conclusão: O mundo digital está em constante evolução e o direito digital precisa estar sendo 
atualizado bem como também precisa haver a capacitação das policiais para que obtenham o 
conhecimento técnico para que na parte investigativa de crimes digitais, possam solucionar os 
casos e prender os criminosos.

Referências: BRASIL, Lei 14.155 de 27 de maio de 2021. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14155.htm

CAMASSA, Manoel. A tecnologia mudando o perfil da criminalidade. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, vol. 25/1999, p. 226 – 239. Ano 1999.

DUARTE, Dayane Karla Barros De Farias. JUNIOR, José Armando Ponte Dias. Os crimes digitais sob a 
vertente do código penal brasileiro. Revista dos Tribunais Nordeste. Volume 7/2014, p. 277 – 291. Ano 
2014.

HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. Teoria geral do direito digital: transformação digital: desafios para o 
direito. Rio de Janeiro: Forense. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14155.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14155.htm
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Introdução: No Brasil, sabe-se que existem diferenças entre o desenvolvimento neuropsicológico 
de crianças de diferentes classes sociais (ABREU et al., 2015), com e sem TDAH (RIBEIRO, 2013). 
No entanto, no atendimento a estudantes de escolas públicas se tem uma dúvida frequente sobre os 
prejuízos neuropsicológicos, se eles se dão prioritariamente devido às questões de vulnerabilidade 
social, de um possível diagnóstico de transtorno de neurodesenvolvimento ou ambos. É cada vez 
mais comum que as escolas públicas brasileiras recebam uma variedade de crianças de diferentes 
realidades sociais, e com dificuldades executivas, de aprendizagem e/ou sintomas de TDAH. Nesta 
perspectiva, esse estudo teve como objetivo verificar se há diferenças nas funções executivas e 
desempenho escolar de crianças estudantes de escolas públicas com e sem TDAH e com diferentes 
níveis socioeconômicos das famílias.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa com delineamento descritivo. Participaram 
deste estudo 63 crianças e adolescentes de 7 a 12 anos, de ambos os sexos, estudantes da rede 
pública, 33 com diagnóstico clínico de TDAH e 30 em desenvolvimento típico. No que se refere ao 
desempenho escolar, os resultados indicaram que crianças com TDAH, independente do grupo 
socioeconômico tiveram escores mais baixos no total de acertos de Escrita do TDE-II. O grupo 
com TDAH também teve pior desemenho que o grupo de controles de classes sociais B/C na 
avaliação de habilidades matemáticas (Artimética TDE-II). Os grupos com TDAH tiveram maior 
prejuízos na avaliação de controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cogntiva. No que 
tange aos escores relacionados ao desempenho do controle inibitório pode-se perceber que O G1- 
TDAH + VS apresentou maior número de erros na Parte B do Teste Hayling do que controles das 
classes B/C. Já no subteste Escolha do FDT, os grupos com TDAH tiveram mais erros e o grupo 
TDAH + VS precisou mais que controles + VS para completar a tarefa. De modo geral, os grupos 
com TDAH também mostram escores mais baixos no Subteste Alternância do FDT (flexibilidade 
cogntiva) e na ordem inversa do Subteste Dígitos (memória de trabalho). Na avaliação da fluência 
verbal, pode-se perceber que os dois grupos com TDAH tiveram pior desempenho do que o grupo 
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controle classes B/C, mas não foram piores do que controles em condição de vulnerabilidade 
social. Conforme apresenta a Tabela 2, o diagnóstico pareceu ter mais impacto do que o nível 
socioeconômico da família nos resultados da avaliação neuropsicológica. Em relação as habilidades 
de desempenho escolar, notaram-se escores mais baixos do grupo clínico, no total de acertos de 
Escrita a Aritmética do TDE II. Entretanto, não apresentam diferenças entre os grupos no Subteste 
Leitura. Considerando-se que no subteste de leitura do TDE II a criança deve apenas descodificar 
as palavras, não necessitando acessar o significado, hipotetiza-se que, caso a tarefa exigisse 
compreensão leitora, haveria diferença entre os grupos. Diferente do que se acreditava, o nível 
socieconômico da familia apresentou ter menos influência no desempenho escolar, provavelmente 
isto tenha ocorrido devido a todos os grupos serem compostos por crianças de escolas públicas. 
Tais resultados reforçam o papel da escola no desempenho escolar e cognitivo infantil. Ademais, 
este estudo reforçou a relação do TDAH e as funções executivas, apresentando que as crianças com 
o diagnóstico do TDAH tiveram pior desempenho nas tarefas que avaliam o controle inibitório, 
memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e fluência verbal. Frente a alta prevalência do TDAH, 
considera-se a importância do diagnóstico para que intervenções familiares e escolares sejam 
realizadas, a fim de diminuir o impacto do transtorno no neurodesenvolvimento infantil.

Conclusão: O presente estudo contribui para reforçar a etiologia neurobiológica do TDAH, bem 
como o impacto desse transtorno no neurodesenvolvimento da criança e indica a necessidade 
de verificar aspectos socioeconômicos da família para compreender caso a caso, no estudo do 
desenvolvimento infantil. 

Referências: ABREU, E. et al., A pobreza e a mente: Perspectiva da ciência cognitiva. University of 
Luxembourg, 2015.
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Introdução: Nascido em Porto Alegre, o escritor gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil, antes 
de se tornar docente universitário, dedicou boa parte de sua juventude à música, atuando como 
violoncelista profissional, chegando a morar um período na Alemanha. A familiaridade do 
escritor com o exercer musical fazem com que música e literatura relacionem-se mutuamente 
em praticamente todas as suas obras, assumindo um importante papel, seja no aspecto narrativo 
ou estruturante de suas criações. Pretende-se aqui, portanto, compreender as possíveis relações 
existentes entre seu romance intitulado O inverno e depois, e o Concerto para violoncelo e 
orquestra, escrito entre os anos de 1893 e 1895, pelo compositor checo Antonín Dvo?ák.

Metodologia: Publicado em 2016, O inverno e depois, narra a história de Julius, um violoncelista 
da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. O personagem decide passar um período em 
isolamento na Estância Júpiter, localizada em sua cidade natal, no interior gaúcho, com o intuito 
de executar o difícil Concerto para violoncelo e orquestra, de Antonín Dvo?ák. Nesse sentido, 
Mutter (2017, p. 37) afirma que apesar de a música ser quase uma personagem, o conflito é de 
ordem pessoal. O herói, Julius, é um gaúcho, violoncelista da Orquestra Sinfônica de São Paulo, 
que enfrenta uma guerra com seu próprio talento para conquistar uma música e um amor dos 
quais desistiu no passado. Trinta anos depois, seus fantasmas reaparecem para cobrar a dívida 
consigo mesmo e com o seu grande amor. Tal como ocorre no romance de Assis Brasil, o concerto 
de Dvo?ák pode ser compreendido, nas palavras de Mota (2015), como um concerto de regresso à 
casa, já que, nessa composição, as influências composicionais americanas foram reduzidas, dando 
lugar ao estilo nacionalista checo, um possível reflexo da falta que o compositor sentia de sua terra 
natal e de seu círculo social: na sua vertente emocional, o concerto é nutrido pela saudade do lar, 
e pelas memórias do seu país e do seu povo. Ainda nesse sentido, Cury; Souza (2018) afirmam 
que, além de toda a nostalgia da terra natal e de ser marcada pela memória, a peça de Dvo?ák 
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ainda tem outra motivação: o amor não resolvido de Dvo?ák por sua cunhada Josefina, cuja 
morte era iminente no período da composição do concerto, o que levou o compositor a sinalizar, 
especialmente no segundo movimento da peça, uma homenagem à mulher amada. Além disso, as 
relações entre o romance de Assis Brasil e o concerto de Dvo?ák podem ser evidenciadas também 
em sua estrutura narrativa. São três os espaços-tempos onde a história de Julius se passa, a saber: 
a infância do personagem – uma parte no Rio Grande do Sul, outra em São Paulo; a juventude, em 
Würzburg, na Alemanha; e a vida adulta, no tempo presente, focalizando seu retorno à casa da 
infância. Segundo Cury e Souza (2018) assim como há três espaços-tempos no romance, o concerto 
é dividido em três movimentos (Allegro, Adagio ma non troppo e Finale). Cada parte da narrativa 
de Assis Brasil se assemelha a cada um dos movimentos do concerto, tanto em questões técnicas 
(andamento, tonalidade, sequência narrativa), quanto na intenção musical do concerto (efeitos 
pretendidos a partir de determinadas construções musicais). Ainda que essas relações ocorram, 
não são evidenciadas de modo direto, rígido ou facilmente identificáveis em uma primeira leitura, 
já que, Assis Brasil (2015) afirma tratar-se mais de uma atitude narrativa que segmenta o texto em 
fragmentos que, muitas vezes, alternam as expressões do introspectivo com o extrospectivo, o 
cômico com o sério, a ação com a reflexão.

Conclusão: Para além de outras relações que se possa apontar entre as duas obras analisadas, 
não nos parece coincidência que, tanto o romance de Luiz Antonio de Assis Brasil, quanto o 
concerto de Antonín Dvo?ák possuam em comum dois pontos centrais de motivação: o desejo de 
regresso à casa e um amor mal resolvido, além das similitudes supracitadas referentes ao aspecto 
estruturante de ambas as obras.

Referências: ASSIS BRASIL, L. A. O inverno e depois. Porto Alegre: L&PM, 2016.

ASSIS BRASIL, L. A. A criação literária e música. Letras em Revista, Teresina, v. 06, n. 01, jan./-jun, 2015. 
p. 08-15.

CURY, M. Z. F.; SOUZA, G. A. L. Entre modulações musicais e literárias: O inverno e depois, de Luiz 
Antonio de Assis Brasil. Revista Navegações, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 3-14, jan.-jun. 2018.

MOTA, R. P. R. B. Concerto para violoncelo e orquestra em Si menor, Op. 104, de Antonín Dvo?ák: a obra 
enquanto objeto para a elaboração de um documento pedagógico. Dissertação (Mestrado em Música) – 
Curso de Pós-Graduação em Ensino de Música, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
Lusíada de Lisboa, Lisboa. 2015. 223p.
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Introdução: O ensino superior privado brasileiro tem ampliado seu domínio de mercado nos 
últimos anos (INEP, 2019), podendo-se destacar o aumento do número de instituições de ensino 
superior, cursos ofertados e alunos matriculados, e da exigência dos estudantes no que tange à 
qualidade dos cursos superiores ofertados (FERREIRA; GAMEIRO, 2021). Além da complexidade 
decorrente desse cenário as IES enfrentaram a chegada da pandemia de Covid-19, situação que 
tende a impulsionar processos de retração da atividade econômica (LARSON; SHIN, 2018). O 
presente estudo tem por objetivo avaliar quais atributos afetam a decisão de compra de um curso 
superior. A justificativa do estudo no âmbito teórico está centrada na articulação dos modelos de 
Lovelock e Wright (2004) e Blackwell, Miniard, Engel (2008), e na identificação de fatores de origem 
pessoal, social, cultural ou psicológica que podem influenciar o comportamento do indivíduo no 
processo de decisório (KOTLER; ARMSTRONG, 2015). 

Metodologia: Para atender ao objetivo proposto pelo estudo, realizou-se uma pesquisa causal, 
visto que pesquisas deste tipo devem ser empregadas quando se busca obter evidências da 
existência de relações de causalidade entre variáveis (MALHOTRA, 2012). Além disso, optou-se 
pela abordagem quantitativa, uma vez que essa propõe ir além da simples identificação da relação 
entre variáveis, auxiliando na determinação da natureza dessa relação (GIL, 1999; MALHOTRA, 
2012). O instrumento de coleta de dados foi elaborado a partir de um estudo qualitativo realizado 
por Silva Filho et al. (2019). A amostra utilizada foi composta por 103 estudantes dos cursos de 
Administração, Psicologia e Educação Física da Universidade de Passo Fundo. Cabe destacar que 
apenas a etapa de pré-compra do modelo de Lovelock e Wright (2004) e Blackwell, Miniard e Engel 
(2008), foi considerado nesta pesquisa, sendo dado enfoque aos elementos de reconhecimento da 
necessidade e de avaliação das alternativas. Objetivando a análise de atributos que afetam a decisão 
de compra dos alunos da IES, recorreu-se aos resultados do estudo de Silva Filho et al. (2019). Estas 
variáveis foram quantificadas e a relação entre elas foi avaliada por meio de modelos de RLM. 
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Para tanto, foram elaborados seis modelos de RLM que testam o efeito de sete atributos apontados 
como relevantes para a escolha dos cursos de graduação, sendo eles: (I) oferta de bolsas (BOL); 
(II) valor da mensalidade (MEN); (III) custo-benefício do curso (CTB); (IV) reconhecimento da IES 
(REC); (V) Tradição da IES (TRD); (VI) qualidade do curso (QLD); e (VII) corpo docente do curso 
(DCT). Tais atributos foram testados em relação aos motivadores da decisão de ingressar em um 
curso de ensino superior, sendo eles: (I) curso propicia ampla área de atuação (ATU; Modelo 1); (II) 
familiares possuem formação na área (FAM; Modelo 2); (III) incentivo de colegas e/ou professores 
do ensino médio (ICP; Modelo 3); (IV) Crer que tem vocação para tal profissão (VOC; Modelo 4); 
(V) Crer que alcançará realização profissional em tal profissão (RPR; Modelo 5); e (VI) família é 
proprietária de negócios na área (NEG; Modelo 6). Os resultados obtidos demonstraram que os 
motivos da compra (reconhecimento da necessidade) que se apresentaram como significativos são: 
a possibilidade de ampla área de atuação do curso, vocação profissional, realização profissional, 
familiares com formação na área, incentivo de amigos, professores e existência de negócios da 
família. São evidentes a influência de fatores culturais, sociais e pessoais na escolha do curso de 
graduação. Os grupos de referência influenciam a compra do curso seja no âmbito familiar ou nas 
relações de amizade pessoal. Quanto a relação entre motivadores e atributos determinantes da 
compra (avaliação das alternativas) pode-se observar que o corpo docente, o custo-benefício do 
curso e o reconhecimento da marca da IES são relevantes para a tomada de decisão dos alunos. 

Conclusão: A realização deste estudo proporcionou a compreensão do comportamento 
de compra dos alunos de cursos de graduação evidenciando os atributos que são levados em 
consideração por eles na escolha do curso. Os resultados da pesquisa evidenciam que para captar 
novos alunos o direcionamento das ações de comunicação adotadas pela IES deve estar pautado 
nos atributos e nos motivadores da compra.

Referências: BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P.; ENGEL, J. F. Comportamento do consumidor. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e científicos, 2008.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. 15 ed. São Paulo: Pearson, 2015.

LARSON, L. R.; SHIN, H. Fear during natural disaster: Its impact on perceptions of shopping convenience 
and shopping behavior. Services Marketing Quarterly. v. 39, issue 4, p. 293–309, 2018

LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: Saraiva, 2004.

SILVA FILHO, E. J. P. et al. Estudo Comparativo do Processo de Decisão de Compra dos Alunos de 
Graduação. Revista FSA. v.16, n. 6, p. 79-100, 2019.
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Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, 
transmitida pelas vias aéreas e acomete principalmente os pulmões. É um grave problema de 
saúde pública, encontrando-se em estado de emergência no mundo e uma das maiores causas 
de morte por doença infecciosa em adultos. Várias políticas governamentais são desenvolvidas 
com o objetivo de controlar sua evolução e reduzir sua prevalência. Porém, mesmo com ações 
de vigilância, controle e prevenção, seu declínio ainda está aquém do desejável. Dentre eles, a 
incidência desproporcional observada entre as populações de maior risco, como a carcerária. 
Na área prisional, a alta prevalência e disseminação da TB estão relacionadas com superlotação, 
ventilação deficiente, nutrição precária, consumo de drogas e comorbidades, além da precária 
assistência à saúde oferecida aos presidiários. Portanto, conhecer a situação epidemiológica desse 
agravo é muito relevante e consiste no principal objetivo desta pesquisa.

Metodologia: O trabalho consistiu em um estudo descritivo, transversal, que utilizou como 
fonte de dados o DATASUS, base de dados do Ministério da Saúde de acesso público (dispensa 
apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa). Foi escolhido por conveniência o município de 
Passo Fundo, RS, no período de 2014-2020, com dados do número de casos de TB notificados 
no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Realizou-se a comparação das 
taxas de contaminação a cada 100 mil habitantes na população geral e na população privada de 
liberdade, excluindo as mudanças do diagnóstico e a variável “ignorada/ branco”. O período do 
estudo foi definido conforme a disponibilidade de dados sobre a população carcerária no Sistema 
de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN). Foi utilizado o modelo 
de análise linear generalizada de Prais-Winsten para a análise de tendência, em que as variáveis 
independentes (Y) foram os anos de ocorrência da contaminação por tuberculose e as taxas de 
contaminação pela doença na população geral e na população prisional foram consideradas 
variáveis dependentes (X). O nível de significância adotado foi de 5%. A tuberculose, segundo 
a Organização Mundial da Saúde, é a doença infecciosa que mais causa mortes no mundo e está 
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na lista das chamadas doenças negligenciadas, aquelas que afetam principalmente populações 
de baixa renda e vulneráveis, e proporciona a continuidade do ciclo de desigualdade, pobreza e 
exclusão social, com graves consequências ao desenvolvimento de um país. Em 2017, foi criado 
no Brasil o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública, mesmo 
assim, entre o período de 2014 a 2020 foram registrados 1493 casos de tuberculose em Passo 
Fundo/RS sendo que 205 (13,7%) destes foram em pessoas privadas de liberdade. Pela análise de 
tendências temporais constatamos taxa crescente e estatisticamente significativa de contaminação 
por TB tanto na população geral quanto na população prisional, com 8,10% (IC95%: 1,83-14,75; 
p=0,037) e 52,34% (IC95%: 18,63-95,63; p=0,016), respectivamente. No Rio Grande do Sul, houve 
um crescimento de 47% de presidiários entre os anos de 2014 e 2019, isso foi acompanhado pelo 
acréscimo de 198% dos casos de tuberculose (ROSA; SILVA, 2020). Nesse contexto, Passo Fundo 
segue o padrão estadual e durante análise foi observada superioridade na taxa de crescimento 
da população prisional e diferença estatística pelo fato de os intervalos de confiança (95%) não 
apresentarem interposição dos seus valores. O aumento da prevalência de TB pode ser evitado 
caso haja um fortalecimento dos centros de saúde das prisões, com maior atenção e orientação 
aos encarcerados, além de seguir um dos princípios básicos do SUS, o de equidade em saúde. 
Para isso, o ideal é que sejam exploradas ainda mais as ferramentas tecnológicas e dados que são 
de livre acesso, para desenvolvimento de novas ações em saúde, transversalizando a ciência no 
enfrentamento dos problemas globais de saúde.

Conclusão: Evidenciamos aumento na prevalência de TB em Passo Fundo na população em geral 
e na PPL, seguindo o padrão estadual (taxas crescentes ao longo dos anos). O aumento dos casos 
de TB na PPL de Passo Fundo foram significativos, possivelmente frente às condições do ambiente 
prisional que propiciam um cenário favorável para o desenvolvimento da TB, requerendo ações 
em saúde que revertam essa situação.

Referências: ROSA, A. C. M. DA; SILVA, A. D. M.. Prevalência de tuberculose na população privada de 
liberdade do Rio Grande do Sul e fatores associados: um estudo ecológico. Salão do Conhecimento Unijui, 
v. 28, p. 1–6, 2020. 

ANTUNES, J. L. F.; CARDOSO, M. R. A. Uso da análise de séries temporais em estudos epidemiológicos. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 24, n. 3, p. 565–576, 2015.

VALENÇA, M. S. et al. Tuberculose em presídios brasileiros: Uma revisão integrativa da literatura. Ciência 
e Saúde Coletiva, v. 21, n. 7, p. 2147–2160, 2016
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Introdução: Os moldes que fundamentaram as escolas e o ensino convencional não satisfazem 
mais as necessidades dos estudantes do século XXI. É crucial reconhecer que as classes se 
constituem de estudantes com diferentes motivações e dificuldades e que existe a premência de 
implementar inovações educacionais. Nesse sentido, a inserção de tecnologias digitais em sala de 
aula se faz necessária, pois, segundo Bacich, Neto e Trevisani (2015), cada vez mais os jovens estão 
usando as tecnologias digitais disponíveis, demandando transformações dentro das salas de aula. 
Desse modo, objetiva-se compartilhar resultados de estudos realizados na disciplina Laboratório 
de Ensino de Matemática VI, do curso de Matemática-L, da Universidade de Passo Fundo, que tem 
como um dos objetivos identificar possibilidades de Educação Matemática que favoreçam práticas 
inclusivas. A proposta que será apresentada traz a confluência do uso de tecnologias digitais, 
ensino híbrido e educação inclusiva com a utilização de um jogo.

Metodologia: A simples transmissão de experiências e conhecimentos pelo professor, o 
currículo fixo e imutável e professores sem formações pedagógicas são situações que impedem a 
educação inovadora. A adaptação necessária para suprir os novos métodos de aprender e ensinar 
se faz presente com diferentes metodologias de aprendizagem, com o objetivo de qualificar o 
ensino. O Ensino Híbrido, segundo Moran (2015), se caracteriza como uma das tendências em 
educação do século XXI, unindo o ensino presencial complementado com propostas do ensino 
online. A proposta desta metodologia prevê que os estudantes estejam no centro da aprendizagem 
e que estes possam controlar seu ritmo, espaço e progresso. Na perspectiva inclusiva a utilização 
desta tendência nas aulas de matemática permite que os estudantes possam ser avaliados 
segundo seu próprio progresso. Uma proposta de ensino de matemática inclusiva com uso de 
tecnologias digitais e com personalização do ensino híbrido pode ser implementada com o recurso 
“Calculator: The Game”. Este jogo possui interface interativa que disponibiliza uma imagem 
colorida de uma calculadora com um display, sendo caracterizado como um quebra-cabeças cujo 
campo matemático adotado é o aritmético. Desenvolvido pela Simple Machine, é um game digital 
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gratuito, disponível tanto em iOS quanto em Android. Moraes e Salgado (2019) apresentaram 
uma proposta dirigida a estudantes do 7º ano do ensino fundamental, com o objetivo de revisar 
conceitos relacionados a operações com números naturais e estimular o pensamento pré-algébrico. 
Além disso, a estratégia permite ao professor observar os pensamentos mobilizados durante o 
processo. A partir da proposta das autoras foi realizado uma sequência didática constituída de 
três etapas: 1) Familiarização do Game (à distância), 2) Busca por estratégias (em sala de aula) e 3) 
Programação do Game (em sala de aula). Na primeira etapa os estudantes têm acesso ao game, os 
quais o jogam livremente em algum ambiente fora da sala de aula, sem buscar métodos específicos, 
apenas registrando as estratégias utilizadas, tornando o ensino mais descontraído. Na etapa dois, 
será a discussão e sistematização dos níveis jogados, revisando conceitos como prioridade das 
operações e a importância dos sinais de associação. E na última etapa será avaliada a criatividade 
e participação de cada estudante, onde estes criarão seus próprios níveis utilizando a imagem da 
calculadora como base, em duplas, visando o trabalho cooperativo e colaborativo. A viabilização 
do conteúdo para estudantes com deficiências se dará através da possibilidade de utilizar as aulas 
dentro da Sala de Recursos Multifuncionais. Os níveis possuem dificuldade crescente, portanto 
a professor responsável pode trabalhar gradativamente os níveis, utilizando materiais concretos 
adaptados a cada tipo de deficiência.

Conclusão: Por meio do uso de tecnologias digitais e ensino híbrido podemos criar cenários 
inclusivos favorecendo a participação do estudante com deficiência, além de avaliá-lo pelo 
seu próprio progresso. O jogo “Calculator: The Game” se constitui uma proposta acessível aos 
professores, podendo ser utilizado tanto com estudante típicos, como com estudantes incluídos 
nas aulas de matemática.

Referências: BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Org.). Ensino híbrido: personalização e 
tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 

MORAN, José. Educação Híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: BACICH, Lilian.; NETO, 
Adolfo T.; TREVISANI, Fernando M. (Orgs). Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. 
Porto Alegre: Penso, 2015. p. 27-45.

MORAES; SALGADO. Investigando teoremas em ação mobilizados por alunos diante do game calculator 
em cenários inclusivos. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA em Revista. Brasília, v. 24, n. 64, p. 71-87, set./dez. 
2019. 
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Introdução: Em meio à situação que estamos vivenciando durante a pandemia do Covid-19, 
houve muitas transformações nos modos de aprender e ensinar. O Projeto de Extensão “Formação 
Continuada de Professores de Matemática da Educação Básica”, que tem por objetivo oferecer apoio 
didático-pedagógico para professores de escolas da rede de ensino, também precisou se adaptar, 
devido a necessidade de utilização de ambientes remotos para dar continuidade aos encontros 
de formação. Posta essa realidade, o grupo buscou alternativas para a continuação dos trabalhos 
que atendessem às demandas impostas pela situação e, consequentemente, pelas metodologias 
não convencionais de ensino que estavam sendo utilizadas pelas escolas. Nesse sentido, optou-se 
pela produção de vídeos contendo sequenciamentos didáticos para disponibilizar aos estudantes. 
Portanto, o presente trabalho tem o intuito de apresentar estudos que foram desenvolvidos durante 
a pandemia do Covid-19, suas finalidades e resultados já alcançados.

Metodologia: Os professores estavam habituados com as aulas presenciais e foram surpreendidos 
com a exigência de utilizar ambientes virtuais, plataformas educacionais, etc., mesmo àqueles 
que não possuíam formação para usar esses recursos. A necessidade de adaptação a essas novas 
modalidades de ensinar e aprender pelos professores e estudantes foi imperativa. De qualquer 
forma, essas mudanças encontraram um ambiente favorável, pois os espaços fornecidos pelas 
tecnologias digitais são ambientes familiares para os estudantes, os quais podem ser empregados 
em sala de aula. Segundo Silva “[...] Existem vários recursos tecnológicos que podem ser usados 
como suporte no processo de ensino e aprendizagem. Sobre isso, é possível citar os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem, chats, serviços mensageiros, aplicativos de escritório, editores de texto, 
fóruns, wikis, podcasts e vídeos.”(2016, p.2). As novas gerações de estudantes, na sua maioria, 
nasceram familiarizadas com celulares, televisões smart (televisões com acesso a internet), 
notebooks e outros meios de acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 
Com elas, surgiram novos programas e aplicativos voltados diretamente à exibição de vídeos, 
além da televisão, como por exemplo o Youtube, Instagram e o TikTok, plataformas de uso comum 
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entre os jovens e com acesso diário. Por conta disso, durante os encontros remotos, o grupo decidiu 
utilizar o recurso dos vídeos para que os conteúdos alcançassem os estudantes de maneira efetiva, 
significativa e descontraída. Com a produção dos vídeos foi pertinente criar o canal titulado 
“MAT-Temáticas”, diponível no Youtube, o qual pode ser acessado através do link https://
www.youtube.com/channel/UCaleK7PKtbPzJFfvS1xmUmQ/videos. No início do ano de 2020, 
o grupo estava realizando estudos sobre o ensino e aprendizagem de números racionais, mais 
especificamente sobre frações. Os encontros continuaram ocorrendo semanalmente, entretanto 
de modo remoto, sendo que a produção dos vídeos exigiu a elaboração de roteiros. Esta parte 
do trabalho se mostrou especialmente produtiva, pois notou-se a importância da participação 
contínua dos professores da Educação Básica durante este processo. A troca de experiências e as 
discussões levantadas durante a escrita do roteiro participativo trouxeram novas visões sobre o 
conteúdo e aos vídeos, que foram de suma importância para a realização deste projeto. O primeiro 
vídeo “Episódio 1 - Introdução às frações”, disponível no link https://www.youtube.com/
watch?v=pVBCLnyTCpM, foi elaborado com o intuito de apresentar o conceito inicial de frações 
para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Nele são usados exemplos presentes no cotidiano 
do estudante, apresentados com fotos, cores e sons variados, além de ser um vídeo curto, para 
torná-lo ainda mais atrativo.

Conclusão: A situação de pandemia exigiu buscar novas estratégias para o ensino e os vídeos 
educativos mostraram que podem ser aliados nesse processo pela potencialidade de apresentar 
um conteúdo em um tempo curto, explorando diferentes linguagens e sensações. Além disso, a 
elaboração participativa dos roteiros apresentou grande potencial na formação inicial e continuada 
dos professores de Matemática.

Referências: SILVA, Adriana Mesquita da. Mídia e educação: proposta pedagógica com o uso do vídeo 
como recurso didático. Outras Palavras, v. 12, n. 2, 2016.
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Introdução: Este trabalho é resultado de uma pesquisa da disciplina de Teoria do Jornalismo 
que tem como objetivo analisar como o jornal online Folha de São Paulo utilizou o agendamento 
e o enquadramento em suas coberturas jornalísticas sobre os rompimentos das barragens de 
Mariana e Brumadinho, em 2015 e 2019, respectivamente, ambas no Estado de Minas Gerais e 
da mineradora multinacional Vale. Os objetivos da pesquisa foram: identificar como o jornal se 
refere aos conteúdos que abrangem desastres ambientais que acabam por influenciar o público; 
e analisar o enquadramento e agendamento presente nas notícias. existe uma importância 
em observar a cobertura do jornalismo nos cenários dos desastres ambientais, visto que, esses 
incidentes, comumente tem uma causa que pode ser por irregularidade e com isso percebe-se o 
envolvimento da economia, política e valores por trás de todo processo. E é crucial reconhecer que 
estes são assuntos emergentes do contexto da realidade social. 

Metodologia: A Teoria do Agendamento tenciona que os meios de comunicação de massa 
conseguem estabelecer os assuntos a serem publicados ao seu público. Dentre a massiva quantidade 
de informações essa teoria projeta a maneira como cada matéria será publicada e o porquê ela 
estará agendada de tal forma. Do ponto de vista de Traquina (2012) a construção da realidade 
social, segundo o que a agenda-setting (agendamento) sugere, ocorre por meio de seleção e 
classificação que os profissionais da comunicação exercem com as informações. Por consequência 
esse processo gera a notícia. Enquadramento noticioso é a teoria da comunicação, formulada por 
Everning Goffman (1974) que, defende a ideia de que a mídia usufrui determinadas palavras, 
expressões e adjetivos que delineiam o acontecimento, destacando e ocultando aspectos. Funciona 
como um recorte de tal ângulo ou do problema retratado, para o tornar conhecido e real. Esse 
processo torna a condicionar a atitude da sociedade em relação ao ocorrido, e por vezes, interfere 
nos processos de mudanças sociais. Pode-se afirmar que através da análise do enquadramento 
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utilizado por um veículo de mídia pode-se perceber sua linha editorial e os interesses que defende.
Como já citado, os objetos de análise são as matérias referentes aos rompimentos das barragens de 
Mariana (2015) e Brumadinho (2019), respectivamente. Na matéria analisada sobre a tragédia em 
Mariana, logo no chapéu (palavra em cima do título) está a palavra “tragédia”, a qual pode ter sido 
substituída por “desastre” ou “calamidade”, por exemplo. Contanto, não teria o mesmo peso sob 
os olhos do leitor. O termo tragédia na estrutura da matéria refere-se ao Rio Doce. Com isso, pode-
se perceber que o incidente atingiu de maneira mais significativa o espaço geográfico e a natureza 
do que os moradores da região de Mariana. Caso contrário, o termo teria feito referência ao espaço 
habitado pelas pessoas, visto que, dessa forma, abrangeria todo o contexto atingido, ou seja, tanto 
o geográfico e o humano. Na segunda matéria, que diz respeito a Brumadinho, também é usada 
no chapéu termo “tragédia”, mas nesse caso, ela se trata a Brumadinho, dando a entender que as 
consequências atingiram todo o contexto, isto é, tanto a natureza quanto os moradores da região. 
Por isso, traz uma abordagem maior no texto em si, com menos fotos, em comparação às imagens 
da primeira matéria sobre Mariana. O veículo enquadrou as matérias de uma forma humanizada, 
pois apesar de não ser uma tragédia de consequências à um nível nacional. 

Conclusão: Foi possível observar a presença de sociabilização e humanização em ambas as 
matérias. Atribuiu-se importância para o humano, pois o veículo conseguiu fazer o agendamento 
de dois desastres, usando uma linguagem simples e de fácil compreensão, sem empregar tantos 
termos técnicos, impactando não somente as pessoas que estavam mais próximas aos locais onde 
as tragédias ocorreram, mas a todo o país. 

Referências: GOFFMAN, Erving. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston: 
Northeastern University Press, 1975.

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: a tribo jornalística – uma comunidade interpretativa 
transnacional. Vol. II. Florianópolis. Editora Insular. 2005.
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Introdução: A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma doença genética causada por uma alteração 
no cromossomo 15. Em 70% dos pacientes há deleção de 15q11-q13 paterna e 25% têm dissomia 
uniparental, quando os dois cromossomos 15 são de origem materna. (MESQUITA, et.al). A doença 
de Stargardt é uma distrofia macular que surge entre os sete até os 20 anos de idade, onde ocorre 
a perda progressiva das células fotorreceptoras da mácula, o que reduz a visão central, mantendo 
a visão periférica, a qual também é afetada em estágios mais avançados. Esse trabalho tem como 
objetivo descrever o estabelecimento do processo de enfermagem a uma paciente com SPW e 
doença de Stargardt durante sua internação na unidade de pediatria hospitalar, apresentando a 
sintomatologia característica manifestada pelo paciente, além dos diagnósticos e intervenções de 
enfermagem, representando as etapas I, II e III do processo de enfermagem (Conselho Federal de 
Enfermagem, 2009).

Metodologia: Histórico de enfermagem: Paciente do sexo feminino, 10 anos, acompanhada 
pela mãe, deu entrada no hospital pela emergência por diminuição da acuidade visual de caráter 
agudo. Possui atraso de desenvolvimento psicomotor, Transtorno de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH), crises convulsivas e teve um aumento de 20kg nos últimos quatro meses. 
Frequenta a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) desde os 6 anos de idade. 
IMC: 39 Kg/m² (obesidade). Faz uso de: Corticorten, Omeprazol, Escitalopram e Topiramato. 
Ao exame físico: olhos estrábicos, com diminuição significativa da acuidade visual; ausência de 
broto mamário; abdome acentuadamente distendido e globoso. Diagnósticos de enfermagem: 
Após interpretação e agrupamento dos dados coletados, foram estabelecidos os diagnósticos 
de enfermagem: Obesidade, evidenciado por Índice de Massa Corporal (IMC) > percentil 95 ou 
30kg/m², relacionado a comportamentos alimentares desorganizados; Deambulação prejudicada, 
evidenciada por capacidade prejudicada de andar, relacionada a visão prejudicada; Risco de tensão 
do papel de cuidador, associado a aumento da necessidade de cuidados; Risco de quedas, associado 
ao uso de agentes farmacológicos e à diminuição da acuidade visual; Risco de desenvolvimento 
atrasado, associado à síndrome. Planejamento de enfermagem: Nesta etapa foram determinadas 
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as intervenções de enfermagem a serem realizadas para cada diagnóstico. Obesidade: orientar 
paciente e responsável sobre a importância de uma alimentação saudável e prática de atividade 
física; elaborar, juntamente com a paciente, um plano alimentar, recomendando um nutricionista; 
auxiliar a encontrar alimentos saudáveis que ela goste e também a encontrar prazer em realizar 
atividade física. Deambulação prejudicada: orientar o responsável a identificar se a criança 
apresenta necessidade de auxílio na deambulação; orientar o responsável a não deixar a paciente 
sentada sem o uso de algum apoio; orientar a paciente na utilização de outros sentidos para auxiliar 
na deambulação. Risco de tensão do papel de cuidador: manter vínculo com cuidador; orientá-lo 
para que comunique suas necessidades à equipe; orientar acerca dos cuidados a serem realizados 
com a criança; realizar escuta adequada das queixas, dificuldades e preocupações do cuidador; 
sugerir e indicar atendimento psicológico se necessário. Risco de quedas: orientar a mãe para que 
acompanhe a criança durante a deambulação; evitar a presença de obstáculos no quarto da criança; 
deixar as grades da cama levantadas; não deixar a paciente sozinha; auxiliar a paciente durante 
o banho. Risco de desenvolvimento atrasado: realizar avaliação do estado mental da paciente; 
estimular a realização de atividades adequadas à idade; avaliar o aparecimento de sinais indicativos 
do início da puberdade; orientar o responsável para que a criança continue frequentando a APAE. 

Conclusão: O Processo de Enfermagem é um importante instrumento para orientar a equipe 
quanto às ações realizadas com a paciente para melhorar sua condição, conforto e qualidade de 
vida e evitar o agravo da doença e demais complicações. O mesmo, associado a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem, amplia um olhar aos cuidados, qualificando o atendimento e 
tornando-o mais seguro e eficaz.

Referências: MESQUITA, Maria Luiza G. de et al. Fenótipo comportamental de crianças e adolescentes 
com síndrome de Prader-Willi. Revista Paulista de Pediatria, v. 28, p. 63-69, 2010.

Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN n. 358, de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre 
a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 2009 Out 23; Seção 1: 179
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Introdução: As malformações arteriovenosas (MAVs) são anormalidades anatômicas nas artérias 
e veias do cérebro, as quais levam a um emaranhamento das mesmas. O principal risco de uma 
MAV é a sua ruptura causando uma hemorragia cerebral, podendo gerar sequelas ou até mesmo 
a morte (BACCIN, et al., 2019). O diagnóstico é feito por tomografia computadorizada, podendo 
ser complementado com ressonância magnética e angiografia cerebral. Já o tratamento depende 
do tamanho e localização da MAV, podendo variar entre tratamento expectante/sintomático, 
embolização, cirurgia ou radiocirurgia (CHAVES, et al., 2011). O relato visa apresentar uma revisão 
cronológica detalhada do desenvolvimento da hemorragia intracraniana, uma das complicações 
secundárias à MAV mais frequentes. Será muito relevante entender a gênese e a fisiopatologia do 
problema, assim como correlacionar essa teoria com as manifestações clínicas apresentadas pelo 
paciente, para entender o caminho lógico para o estabelecimento do diagnóstico.

Metodologia: As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio da revisão de 
prontuários e registros fotográficos dos métodos diagnósticos. Paciente A.B.S., masculino, 35 
anos, deu entrada na emergência 09/05/2021, encaminhado de Ronda Alta, relata que há 4 dias 
apresentou tontura não vertiginosa, acompanhado de cefaléia moderada occipital irradiando para a 
região frontal, náuseas e palpitação. Procurou atendimento na cidade de origem, onde foi prescrito 
sintomáticos e realizado TC de Crânio, a qual apresentou hematoma intraparenquimatoso fronto 
parietal, na região do núcleo capsular à esquerda adjacente ao Nidus 3,4x2,6cm e efeito de massa. 
Sem comorbidades prévias, nega eventos cardiovasculares prévios, tabagista 17 maços/ano e 
consumo de álcool moderado, estava acordado, lúcido e orientado, com boa perfusão periférica, 
eupneico em ar ambiente, rigidez cervical, força motora preservada em MMII e MMSS, ausência 
de empastamento de panturrilhas. Nega atopia. Peso 70kg, altura 1,75m, IMC 22,8, PA 120/80, 
FC 83 bpm, SatO2 95, Glasgow 15, ventilando em ar ambiente. Dia 10/05/21 foi realizado angio 
TC, apresentando MAV talâmica esquerda com Nidus compacto e compartimentalizado medindo 
aproximadamente 35mm x 35mm, irrigada por ramos tálamo-capsulares, artéria pericalosa 
e com drenagem venosa profunda e superficial. Dia 11/05/21 foi admitido no mesmo dia na 
CTI, sem queixas, exceto com redução de força e falta de coordenação em hemicorpo direito, 
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hemodinamicamente estável, sem sinais de infecção associados e foi solicitado RM de crânio. Dia 
15/05/21 foi programada embolização, ficou aguardando a liberação de Onix para o procedimento. 
Dia 24/05/21 foi realizada embolização parcial de MAV, sem intercorrências. Após a embolização, 
paciente encontrava-se sem queixas, alerta, comunicativo, normocorado e pupilas IFR. Dia 25/05 
foi realizado novamente embolização parcial de MAV, sem intercorrências, com TC de controle 
sem nova hemorragia. Após o procedimento, referiu dor lombar e foi prescrito medicação para 
dor. No dia 01/06/21 foi realizada embolização total de MAV, EMV 15, sem sinais focais motores e 
sem nova hemorragia na TC de controle, foi mantido introdutor em femoral direita, anticoagulação 
plena e reservado leito em CTI. No dia seguinte, EMV 14, apresentou discreta disfasia. Apresentou 
queixa de cervicalgia, monoparesia grau 4 MID. Dia 08/06 recebeu alta hospitalar, com paresia 
grau IV de MID.

Conclusão: O relato apresentado, mostra um caso de hemorragia secundária à MAV e as 
complicações apresentadas por esse paciente, além da terapêutica utilizada e todo o tratamento 
realizado. É evidente o alto grau de complexidade desta patologia e o comprometimento da 
qualidade de vida ocasionado por ela ao paciente do estudo. 

Referências: BACCIN, C.E; ABUD, T.G. Malformação arteriovenosa. Hospital Isrealita Albert Einstein, 
2019. Disponível em: https://www.einstein.br/especialidades/neurologia/noticias/malformacao-
arteriovenosa?utm_source=facebook&utm_medium=cliques-para-site&utm_campaign=organico-every-
medicina-intervencionista-neurologia-facebook-cliques-para-site-03-14-2019 . Acesso em: 2021, ago 02.

F., C.M. L.; Alessandro, F.; colaboradores, M.A. E. Rotinas em neurologia e neurocirurgia. Porto 
Alegre: Grupo A, 2011. 9788536318646. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/
books/9788536318646/. Acesso em: 2021 ago. 05.
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Introdução: O projeto de extensão do Acampamento da Criança com Diabetes (ACD) tem como 
objetivo promover a qualidade de vida, além de orientar pais, crianças e adolescentes sobre o cuidado 
com o diabetes mellitus do tipo 1. Entretanto, o projeto vai além disso, colaborando também para 
a evolução dos voluntários acadêmicos da área de saúde. As atividades de extensão estão entre os 
pilares de uma boa graduação, contribuindo para que os discentes desenvolvam habilidades de 
empatia e comunicação, estando em contato direto com a comunidade e a sociedade em geral. Esse 
trabalho tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos voluntários do projeto de extensão 
“Acampamento da Criança com Diabetes”, descrevendo os trabalhos realizados e a importância 
que o projeto representa para o aprendizado dos acadêmicos.

Metodologia: Nas reuniões semanais do ACD, entre alunos e professores, são desenvolvidas 
as atividades a serem aplicadas junto às famílias. Nesses encontros de planejamento, todos os 
envolvidos podem elaborar ideias, prezando sempre por práticas educativas, lúdicas e coerentes 
com a faixa etária trabalhada, uma vez que o projeto visa alcançar pais e crianças. Antes da pandemia 
da COVID-19, o acampamento acontecia de forma presencial, permitindo o contato direto entre 
alunos e as famílias participantes para o desenvolvimento das ações planejadas, orientação em 
relação à doença e troca de experiências. A partir de fevereiro de 2020, por conta das restrições 
preventivas contra o COVID-19, o projeto passou a ser realizado de maneira virtual, por meio de 
encontros com os participantes em plataformas digitais e postagens nas redes sociais. O projeto 
de extensão foi criado para integrar saúde, conhecimento e diversão no manejo do diabetes. O 
acampamento não é só enriquecedor para seus participantes e famílias, mas também para todos os 
organizadores que proporcionam esse projeto incrível. Fazê-lo ocorrer exige um processo contínuo, 
pois além de trazer maior conhecimento sobre o diabetes através de aulas, estudos e discussões, os 
acadêmicos e voluntários obtêm a prática e a análise da verdadeira realidade individual e familiar 
sobre a doença, resultando em maior sensibilidade e discernimento sobre a dificuldade vivenciada 
pelos nossos participantes. Assim, fazer parte do projeto agrega informação como estudantes e 
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humanidade como indivíduos. Além disso, dentro do ACD, reunimos inúmeras áreas da saúde: 
nutrição, enfermagem, farmácia, medicina e educação física, cada uma sendo essencial para o 
cuidado integral dos participantes. Essa composição multiprofissional proporciona a criação de 
métodos e atividades multidisciplinares para que se alcance a informação mais completa possível e 
se obtenha maior atenção e assistência em todos os setores da saúde da criança. O ACD proporciona 
a seus participantes a experiência de entender como funciona o dia a dia das famílias com crianças 
portadoras do DM1. Através do convívio com os familiares, os alunos observam as dificuldades, 
os desafios e as vitórias vividas por eles. Isso acrescenta de forma significante na formação social 
e acadêmica, pois ensina os integrantes a terem uma visão múltipla e integral de seus pacientes e 
não apenas de suas patologias. Esse contato foi prejudicado devido a pandemia do COVID-19, a 
qual forçou a organização a se reinventar e descobrir novas formas de alcançar as crianças, além de 
unir a equipe em prol do projeto, a fim de mantê-lo vivo mesmo em tempos de pandemia. 

Conclusão: A atuação no acampamento da criança com diabetes, além de proporcionar 
conhecimentos acerca da patologia, possibilita a interação com outros cursos e com as famílias. Assim, 
permitindo conhecer realmente a realidade de cada família, o que contribui significativamente 
para a formação dos acadêmicos voluntários e também traz grandes benefícios para a vida pessoal 
como indivíduos.

Referências: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (Passo Fundo). Projeto Acampamento da Criança com 
Diabetes. Disponível em: <https://bitlybr.com/PUNQ94>. Acesso em: 08 jul. 2021
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Introdução: Considerando a importância de uma instituição de ensino basear-se na perspectiva 
de integração entre, ensino, pesquisa e extensão, a Universidade de Passo Fundo, juntamente 
com o curso de Química licenciatura, desenvolve diversos projetos, sendo um deles intitulado, 
“Saberes e Fazeres da docência: rodas de conversas em processo formativo coletivo”, o qual teve 
início em 2014 e vem sendo desenvolvido até os dias de hoje. O projeto conta com a participação e 
integração de acadêmicos bolsista PAIDEx, professores formadores do curso de Química e docentes 
da Educação Básica de escolas da região. Nesse sentido, o objetivo do projeto é ressignificar o 
processo de ensino e aprendizagem escolar de estudantes do ensino fundamental e médio em 
Ciências e Química. Entretanto, no ano de 2020 algumas reformulações foram fundamentais para o 
desenvolvimento da proposta, devido ao fato de estarmos frente a uma pandemia mundial, sendo 
imprescindível repensar a prática pedagógica.

Metodologia: A educação básica de qualidade está assegurada na Constituição Federal (BRASIL, 
1988), como sendo um direito de todos os cidadãos, devendo proporcionar o desenvolvimento 
humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando 
as diferenças. Entretanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais para as Ciências da Natureza 
(BRASIL, 1998, p. 26), aponta que “[...] o ensino de ciência tem sido conduzido de forma 
desinteressante e pouco compreensível”. Corroborando com essa ideia, Maldaner e Zanon (2004, p. 
45) argumentam que, “Os poucos aprendizados em ciências mostram-se usualmente fragmentados, 
descontextualizados, lineares e não costumam extrapolar os limites de cada campo disciplinar 
[..]”. Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2015, p. 16) apontam que o “[...] 
desafio posto pela contemporaneidade à educação é o de garantir, contextualizadamente, o direito 
humano universal e social inalienável ao ensino de qualidade”. Para tanto, constituir-se educador 
frente ao cenário educacional delineado é um complexo desafio, ainda mais quando, de maneira 
inesperada e momentânea, tudo se transformou em decorrência da pandemia do coronavírus. Nesse 
viés, para definir as ações a serem realizados no projeto de extensão, realizou-se uma pesquisa com 
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os professores da área de Ciências da Natureza da rede estadual e municipal de ensino. Sendo 
assim, buscou-se saber quais eram os anseios e necessidades dos docentes quanto a mediação 
de aula frente ao cenário educacional remoto. As respostas obtidas foram: (a) indisponibilidade 
de recursos para realização de atividades experimentais; (b) desconexão entre o contexto dos 
estudantes e os conceitos a serem mediados; (c) maneira de organização curricular da Instituição 
de Ensino; (d) adaptação tecnológica; (e) construção de materiais pedagógicos para o ensino 
de ciências. Partindo disso, foi proposto a realização de momentos de formação continuada, de 
maneira remota, via Google.meet ®. No primeiro encontro, foi convidado a professora Dra. Bruna 
Carminatti, para realizar uma conversa acerca da Base Nacional Comum Curricular e o Referencial 
Curricular Gaúcho, relacionando os com os conceitos, conteúdos e contexto do ensino de Ciências 
da Natureza. No segundo encontro, a professora Dra. Jaqueline Ritter, abordou aspectos referentes 
ao desenvolvimento de situações de estudo na área de ciências da natureza, sob um olhar na 
perspectiva vigotskiana, trazendo elementos a respeito da natureza do conhecimento escolar e 
aprendizagem humana, a relação entre pensamento e palavra, dentre outras temáticas discutidas. 
No terceiro encontro, o professor Dr. Marcelo Prado Amaral Rosa, abordou sua experiência sobre 
a Formação de Professores de Ciências no Timor-Leste, destacando o contexto educacional e 
socioeconômico de lá, desafios e aprendizagens no ensino de Ciências. 

Conclusão: As atividades realizadas no projeto de extensão, no período de 2020, contribuíram 
para o desenvolvimento de habilidades, competências e a reflexão crítica sobre a educação. Em 
vista disso, os debates, rodas de conversa e a interação auxiliaram no processo de constituir-se 
educador, oportunizando momentos de reflexão e, também, de replanejamento das atividades 
adaptando-as de maneira remota.

Referências: BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 29 jul. 2021.

______. Ministério da Educação (MEC). Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica, 2015.

MALDANER, O. A.; ZANON, L. B. Situação de estudo: uma organização do ensino que extrapola a 
formação disciplinar em ciências. In: MORAES, R.; MANCUSO, R. (Org.). Educação em ciências: produção 
de currículo e formação de professores. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004.
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Introdução: O presente estudo surge pela identificação da ausência de um modelo de 
planejamento estratégico na empresa Comércio de Componentes Automotivos Lazzaretti Ltda., 
uma oficina familiar localizada na cidade de Marau, observando-se a necessidade da realização 
de um diagnóstico estratégico. Tem-se como objetivo investigar a estratégia mais adequada 
a ser implementada, através da realização do diagnóstico estratégico. Buscar-se: Definir que 
que maneira a empresa identifica na vantagem competitiva de mercado uma solução para 
alavancar seus resultados; Construir a matriz SWOT, analisando o ambiente interno e externo da 
organização, propondo linhas gerais de ação; Elaborar pesquisa qualitativa junto aos gestores e 
clientes, intencionando conhecer a visão intrínseca de ambos, visando melhorar a organização. O 
trabalho justifica-se pela busca de subsídios teóricos e práticos, contribuindo para a evolução da 
organização pela elaboração do diagnóstico estratégico. 

Metodologia: A metodologia utilizada neste estudo terá por base a aplicação de uma pesquisa 
qualitativa aos gerentes e funcionários da organização, a fim de apreender dados relativos aos 
pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, bem como empreender um estudo de 
caso para realização da análise interna e externa, complementado pela pesquisa documental. 
Concomitantemente a isso, usar-se-á os recursos da pesquisa bibliográfica, tais como documentos 
eletrônicos, livros e periódicos, a fim de obter um arcabouço teórico para o desenvolvimento do 
diagnóstico estratégico. De acordo com Marconi e Lakatos (2017), a análise de dados pressupõe 
a quantificação dos eventos pesquisados para, em etapa posterior, realizar sua classificação, 
mensuração e análise. O tratamento dos dados dar-se-á através da análise da Matriz SWOT, na 
qual serão examinadas informações referentes às Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças da 
organização. Com a construção da matriz SWOT, foi possível observar a predominância dos pontos 
fortes sobre os pontos fracos. Além disso, as oportunidades se sobressaíram em relação às ameaças 
do ambiente externo. Dessa forma, pode-se concluir que a organização está em posição de uma 
postura estratégica de desenvolvimento, devendo, portanto, utilizar-se das oportunidades para 
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potencializar seus pontos fortes, a fim de obter um crescimento maior e conseguir obter vantagem 
competitiva em seus negócios. Ao realizar as análises do ambiente interno e externo, foi possível 
identificar a postura estratégica da Comércio de Componentes Automotivos Lazzaretti Ltda, 
caracterizada pela predominância de pontos fortes e de oportunidades, a qual Oliveira (2018) define 
como uma estratégia de desenvolvimento, possibilitando preconizar atitudes de desenvolvimento 
financeiro, de produtos, de competências e de mercado (BRANDÃO; BREITENBACH; DALPRA, 
2016 apud OLIVEIRA, 1999).

Conclusão: Observou-se a forma como a empresa lida com a vantagem competitiva. Os gerentes 
possuem ciência da importância do planejamento estratégico e são abertos para o desenvolvimento 
de uma estratégia. A realização da análise do ambientes por meio da ferramenta SWOT identificou 
que empresa possui uma tendência de pontos fortes e oportunidades, indicando uma postura 
estratégica de desenvolvimento. 

Referências: LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia, práticas. 34. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2018.

BRANDÃO, J. B.; BREITENBACH, R.; DALPRA, A. V. Gestão organizacional e perspectivas institucionais: 
análise da postura estratégica da Cooperativa Agropecuária Vista Alegre Ltda. RGC, Santa Maria, v.3, n.6, 
p. 73-86, jul./dez. 2016.
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Introdução: AphidCV é um software de contagem e classificação automática de afídeos, pestes 
de culturas vegetais, que visa o auxílio no processo de avaliação e predição dos danos causados 
por tais insetos. Em sua segunda versão, desenvolvida por Rodriguez e Rieder (2020), o software 
passou a incluir uma nova rede neural, trazendo significativas melhorias em desempenho e acurácia. 
Com os novos avanços no aperfeiçoamento do AphidCV 2.0, viu-se necessário comparar o modelo 
então presente no software com modelos mais recentes, pré-treinados e disponíveis abertamente 
na API Keras (2021a), como uma maneira de validar o desempenho e a acurácia da ferramenta. 
Portanto, o principal objetivo deste trabalho é abordar o desenvolvimento de uma nova estratégia 
de comparação entre modelos inteligentes para revalidação do AphidCV, descrevendo o processo, 
as técnicas e as ferramentas que vêm sendo utilizadas para a execução desta etapa. 

Metodologia: O Keras Applications (2021b) está incluído na API alto-nível para construir e 
treinar modelos no TensorFlow (2021), e dispõe modelos de deep learning pré-treinados, como 
ResNet50, InceptionV3, MobileNet, EfficientNet, entre outros. Estes modelos estão disponíveis 
abertamente e podem ser utilizados para predição, extração de características e fine-tuning. Para o 
desenvolvimento do trabalho, primeiramente, foi necessário configurar um ambiente docker, a fim 
de reduzir complexidades particulares de desenvolvimento por meio de virtualização de nível de 
sistema operacional. Em sequência, singelos ajustes no conjunto de dados de afídeos pré-existente 
foram realizados. Para aumentar o dataset em questão, foi necessário empregar técnica de data 
augmentation, utilizando recursos da biblioteca Albumentations (2021), amplamente utilizada em 
áreas de pesquisa relacionadas à visão computacional e deep learning. Com essa ferramenta, é 
possível aplicar uma variedade de transformações nas imagens a fim de ampliar a quantidade 
de exemplos para o treinamento e evitar o overfitting. Para fazer uso dos modelos pré-treinados 
presentes no Keras Applications, foi preciso utilizar uma técnica conhecida como transfer learning, 
que consiste em reutilizar um modelo pré-treinado em uma aplicação e adequá-lo às necessidades 
de outra. Como o próprio nome sugere, há uma transferência de aprendizado ao longo do 
processo, pois parâmetros já aprendidos pela rede anteriormente, em determinada aplicação, são 
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mantidos. São treinados apenas parâmetros referentes a aplicação desejada, implicando em uma 
significativa redução de recursos computacionais e, principalmente, no tempo de treinamento. 
Outra decisão tomada, foi a utilização de uma classe chamada EarlyStopping (Keras, 2021c), uma 
callback de controle presente no Keras. Por meio de alguns parâmetros, essa classe monitora a 
acurácia do modelo durante o treinamento e o interrompe caso não haja avanços significativos, 
descartando a necessidade de determinar um número específico de épocas para o treinamento 
de cada modelo. Após o treinamento de cada um dos modelos, foi necessário estudar e testar 
como validar a acurácia e o desempenho em um conjunto de dados de validação apropriado. 
Existem diversas formas de desempenhar essa etapa, mas, neste trabalho, optou-se pela validação 
cruzada “K-fold”, que avalia a capacidade de generalização de cada modelo. Apesar de demandar 
maior esforço computacional, por dividir o conjunto de dados em subconjuntos e intercalá-los 
entre teste e estimação de parâmetros, apresenta resultados mais precisos e adequados para a 
abordagem deste trabalho. Definida a estratégia, o próximo passo será aplicá-la no treinamento 
e na validação de sete modelos mais recentes (ResNet50V2, InceptionV3, ViT, EfficientNetB0-
B2-B4-B7), comparando os resultados com os modelos do AphidCV, considerando datasets das 
espécies de afídeos Rhopalosiphum padi e Schizaphis graminum. 

Conclusão: Este trabalho mostrou o andamento de uma nova estratégia para a revalidação 
do software AphidCV, a fim testar modelos inteligentes mais recentes considerando técnicas 
de transfer learning. Esta etapa se mostra necessária para viabilizar a sequência do software e a 
sua aplicação em novos projetos, melhorando desempenho e acurácia para o monitoramento da 
flutuação populacional de afídeos. 

Referências: Albumentations: fast and flexible image augmentations. Disponível em: https://
albumentations.ai/. Acesso em: 19 jul. 2021.

RODRIGUEZ, João Pedro Mazuco; RIEDER, Rafael. AphidCV 2.0: uma nova abordagem de classificação, 
contagem e mensuração de afídeos. In: Anais Estendidos do XXXIII Conference on Graphics, Patterns and 
Images. SBC, 2020. p. 159-162.

Keras: the Python deep learning API. Disponível em: https://keras.io/. Acesso em: 22 jul. 2021.

Keras Applications. Disponível em: https://keras.io/api/applications/. Acesso em: 22 jul. 2021.

Keras EarlyStopping. Disponível em: https://keras.io/api/callbacks/early_stopping/. Acesso em: 22 jul. 
2021.

TensorFlow. Disponível em: https://www.tensorflow.org. Acesso em: 19 jul. 2021.
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Introdução: A inteligência artificial (IA) é um ramo da ciência que, por meio do uso de tecnologia 
de símbolos computacionais armazena dados e os organiza de forma acessível simulando o 
método humano do pensar racional. Essa área, certamente, abriga espaço para ser explorada no 
uso médico, bem como no processo de ensino/aprendizagem médico. Ainda existem dúvidas da 
proporção de como a IA deve ser ensinada nas escolas médicas, todavia sabe-se que essa matéria 
será indispensável para o futuro (WARTMAN; COMBS, 2018). Assim, cabe investigar o quão 
relevante é a IA na medicina, bem como, de que forma as Instituições de Ensino Superior (IES) 
possam utilizar a IA como apoio aos acadêmicos de medicina no processo de ensino/aprendizagem. 
Também, ao trazer esta temática, as IES contribuem, indiretamente, para que os futuros médicos 
estejam preparados para utilizarem a IA no uso médico. 

Metodologia: Com o objetivo de responder a pergunta de pesquisa “Quais são os métodos 
de inteligência artificial utilizados como apoio ao ensino médico?”, realizou-se um mapeamento 
sistemático da literatura. Esse método proporciona a seleção de estudos primários sobre um 
determinado tema e os resultados obtidos no universo da pesquisa. A chave de busca foi “artificial 
intelligence” e “medical education” ou “medical training”. Foram selecionadas três bases de dados 
para a busca, sendo elas a Association for Computing Machinery Digital Library (ACM DL), a 
SciElo e o PubMed. Essa etapa resultou em 34 artigos. Os critérios de inclusão utilizados basearam-
se em que os trabalhos devem apresentar em seu conteúdo formas de aplicações de inteligência 
artificial no ensino médico, serem escritos somente em inglês ou português. Considerou-se apenas 
trabalhos publicados nos últimos 5 anos. Quanto aos critérios de exclusão foram descartados 
trabalhos incompletos e indisponíveis. Aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram 
selecionados 2 artigos, sendo estes os únicos que abordavam aplicações de inteligência artificial. 
Em uma revisão integrativa, identificou-se 37 artigos e suas principais aplicações de AI, sendo 
estas: suporte de aprendizado (n=32), avaliação do aprendizado de estudantes (n=4) e análise 
de currículo (n=1). Dentre esses, 34 artigos apresentaram, principalmente, os seguintes desafios: 
dificuldade de avaliar a efetividade de IA no ensino médico e desafios técnicos no desenvolvimento 
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de aplicações de IA. Destaca-se neste estudo a utilização de artificial neural networks (ANNs) 
e técnicas de machine learning (ML) (PARANJAPE et al, 2019). Em outra revisão, descreveu-se 
algumas aplicações de inteligência artificial colocadas em prática para o ensino de imaginologia. 
Dentre estas, incluem-se ferramentas de auxílio a diagnósticos e/ou detecção (CADs), modelos 
preditores de falsos positivos e de Ensino Ajudado por Computador (CAE). As ferramentas eram 
baseadas principalmente em métodos de visão computacional, ML e ANNs (RODRÍGUEZ et 
al, 2016). Dentre os métodos de IA, os mais utilizados foram os modelos de ML e ANNs que 
reconheçam padrões de erros de estudantes para revelar lacunas no aprendizado e modelos 
baseados em reconhecimento e processamento de linguagem natural e visão computacional que 
auxiliem na tomada de decisões e formação de diagnósticos. Evidenciou-se uma lacuna quanto a 
publicações relacionadas ao uso de métodos de IA como auxílio ao ensino médico. Além disso, não 
identificou-se nenhum estudo primário relacionado ao assunto supracitado. Essa lacuna indica a 
necessidade de trabalhos futuros que explorem a aplicação de métodos de IA no ensino médico, 
em especial, estudos primários. 

Conclusão: Este trabalho apresentou brevemente os conceitos de IA no ensino médico. 
Também, identificou-se, por meio de um mapeamento sistemático na literatura, que os métodos 
de inteligência artificial utilizados em apoio ao ensino médico são modelos de ML, ANNs e de 
visão computacional. Além disso, existem oportunidades relacionadas à carência de publicações 
relacionadas a métodos de IA no ensino médico. 

Referências: S. A. Wartman and C. Donald Combs, “Medical education must move from the information 
age to the age of artificial intelligence,” Acad. Med., vol. 93, no. 8, pp. 1107–1109, 2018.

K. Paranjape, M. Schinkel, R. N. Panday, J. Car, and P. Nanayakkara, “Introducing artificial intelligence 
training in medical education,” J. Med. Internet Res., vol. 21, no. 12, 2019.

J. H. Rodríguez, M. J. R. Conde, F. J. C. Fraile, and P. L. G. Llorente, “Computer aided detection and 
diagnosis in medical imaging: A review of clinical and educational applications,” ACM Int. Conf. 
Proceeding Ser., vol. 02-04-Nove, pp. 517–524, 2016.
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Introdução: O projeto de pesquisa “Intoxicação por xenobióticos: principais agentes e manejo 
clínico”, foi desenvolvido com o objetivo de apresentar aos acadêmicos e profissionais da saúde 
formas de intoxicação encontradas no dia a dia, facilitando o acesso do leitor às condutas que devem 
ser tomadas. Além disso, o projeto também aborda a sintomatologia que pode ser encontrada no 
paciente, alterações clínicas e possíveis interações medicamentosas com o intoxicante. Intoxicação 
por paracetamol, glifosato, chumbo e mercúrio são os temas relacionados nesse trabalho. O objetivo 
final do projeto consiste em facilitar o acesso ao manejo de diversas situações clínicas evitando 
assim óbitos ou complicações relacionadas ao abuso ou exposição aos agentes citados acima.

Metodologia: Para o desenvolvimento do estudo foram pesquisados os respectivos assuntos 
nas bases Scielo e PubMed. Foram incluídos dados encontrados em língua inglesa e portuguesa. 
Após a coleta de dados referentes a apresentação clínica da intoxicação, limites séricos, possíveis 
alterações das concentrações plasmáticas do intoxicante devido a interação medicamentosa 
e manejo da situação do paciente, os dados foram revisados e os resultados apresentados em 
forma de texto. O tema de intoxicação por paracetamol, ou seu equivalente: Acetaminophen, é 
abordado dentro do projeto de pesquisa devido a sua grande recorrência no âmbito da emergência 
hospitalar. Nos Estados Unidos o número de internações estão na ordem de 82.000 hospitalizações 
anuais. (SACCOMANO,2019). Dentro de doses terapêuticas o fármaco possui grande segurança e 
é um dos antinflamatórios mais amplamente usados para analgesia e controle de febre no mundo. 
Contudo, em overdose pode gerar principalmente dano renal e hepático, (SACOMANNO,2019). 
Um ponto positivo encontrado é em relação ao manejo da intoxicação pelo medicamento, o qual 
possui um importante antídoto, N-acetilcisteína, um percursor da glutationa, o qual previne o dano 
hepático. (MARKS et al, 2017) A abordagem que visa o manejo da intoxicação por Glifosato busca 
atender a uma problemática encontrada principalmente em locais que possuem ampla presença de 
atividade agropecuária. O glifosato é considerado um herbicida de ampla distribuição mundial e 
que em certas situações pode causar comprometimento sistêmico do organismo humano, levando 
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a quadros de instabilidade hemodinâmica, falência renal e choque (THAKUR et al, 2014). O manejo 
da intoxicação, visa evitar a absorção do composto e realizar tratamento sintomático de acordo com 
a gravidade da exposição. Quanto ao tema de intoxicação por metais pesados o objetivo da inclusão 
dos mesmos é contemplar um público alvo relacionado a profissões que trabalhem diariamente 
com a exposição ao chumbo e mercúrio. Muitas atividades, como a mineração, trabalham com a 
exposição aos agentes intoxicantes tendo um caráter de intoxicação aguda e crônica pelos materiais 
e necessitam de tratamento individualizado para as suas particularidades. Como o mercúrio é um 
metal de deposição rápida e diversa no organismo humano, a intoxicação pelo material torna-se 
um desafio clínico, podendo estar relacionado a quadros de fadiga inespecífica, por exemplo; para 
o tratamento da intoxicação normalmente utilizam-se substancias quelantes. (BERNHOFT, 2012). 
Quanto ao chumbo, o tratamento da intoxicação também é feito por meio de quelantes, sendo o 
principal o EDTA. (DE CAPITANI, 2009) 

Conclusão: As intoxicações por xenobióticos são uma problemática encontrada em vários 
países. O reconhecimento, principalmente pelos emergencistas, de sinais e sintomas relacionados 
às mesmas é de suma importância para que se tenha um atendimento rápido e qualificado com o 
objetivo de evitar ou reduzir potenciais danos à saúde do paciente. 

Referências: BERNHOFT, Robin A. Mercury toxicity and treatment: A review of the literature. Journal of 
Environmental and Public Health, v. 2012, 2012.

DE CAPITANI, Eduardo M. Diagnóstico e tratamento da intoxicação por chumbo em crianças e adultos. 
Medicina, v. 42, n. 3, p. 309–319, 2009.

MARKS, Daniel J.B. e colab. Outcomes from massive paracetamol overdose: a retrospective observational 
study. British Journal of Clinical Pharmacology, v. 83, n. 6, p. 1263–1272, 2017.

SACCOMANO, Scott J. Acute acetaminophen toxicity in adults. The Nurse Practitioner, v. 44, n. 11, p. 
42–47, 2019.

THAKUR, Darshana Sudip e colab. Glyphosate poisoning with acute pulmonary edema. Toxicology 
International, v. 21, n. 3, p. 328–330, 2014.
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Introdução: O projeto de pesquisa “Monitoramento de níveis séricos de medicamentos” 
foi desenvolvido com o intuito de apresentar aos acadêmicos e profissionais de saúde a 
necessidade de monitoramento sérico de medicamentos de estreita faixa terapêutica/toxica como: 
benzodiazepínicos, barbitúricos, digoxina e carbamazepina. Apresenta ao leitor os níveis séricos 
adequados, aborda possíveis interações medicamentosas relacionadas ao aumento ou a queda das 
concentrações plasmáticas e possível sintomatologia encontrada em pacientes com elevação das 
mesmas. Como objetivo final, o projeto visa mostrar ao leitor um panorama geral que pode ser 
encontrado nos pacientes que utilizam alguma das substancias citadas acima.

Metodologia: Para o desenvolvimento do presente estudo, foram consultadas as bases de 
dados: Scielo e PubMed, sendo os assuntos pesquisados em língua inglesa e portuguesa. Os dados 
sobre apresentação clínica, limites séricos, regulação do medicamento pelo organismo, possíveis 
interações medicamentosas e manejo clinico do paciente foram revisados e apresentados em 
forma de texto. Os benzodiazepínicos são medicamentos amplamente utilizados para o manejo 
da ansiedade, mas que em doses tóxicas podem levar o paciente ao serviço de emergência em 
quadros comatosos, por exemplo. Além do coma, a intoxicação por benzodiazepínicos pode cursar 
com pneumonia aspirativa, hipoxia cerebral e alterações hemodinâmicas devido ao seu potencial 
depressor do sistema nervoso central. O manejo da intoxicação é via um agente antagonista da 
classe, o flumazenil. O antagonista é capaz de bloquear a ação central dos benzodiazepínicos 
revertendo, assim, o quadro do paciente. (NGO et al, 2007) Quanto ao uso dos barbitúricos, a classe 
está representada pelo fenobarbital. A classe é um depressor do sistema nervoso central sendo um 
fármaco comumente relacionada a intoxicação que pode levar o paciente a quadros de arreflexia, 
coma e depressão central culminando em morte. O manejo da intoxicação por fenobarbital é de 
difícil resolução, pois, a droga não possui antídoto específico. (ROBERTS e BUCKLEY, 2011) A 
digoxina tem o seu uso relacionado ao controle de quadros de fibrilação atrial e insuficiência 
cardíaca. Entretanto, o fármaco está comumente relacionado a quadros de intoxicação e deve 
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ter seus níveis séricos monitorados constantemente. A toxicidade do fármaco pode levar a dano 
renal agudo. O manejo do quadro deve ser feito em ambiente de tratamento intensivo visando 
controle do quadro de dano renal e controle das comorbidades do paciente em questão (CHAN 
et al, 2019) A carbamazepina é um fármaco relacionado ao controle de quadros epilépticos focais 
sendo introduzida ao mercado em meatos dos anos de 1960. Seu uso pode levar a quadros tóxicos 
que cursam com sonolência, perda de coordenação, leucopenia, osteoporose e hepatotoxicidade 
(BERGHUIS et al, 2016). O tratamento da intoxicação é dado com estabilização do quadro e uso de 
substancias que evitem a absorção do fármaco, como o carvão ativado. 

Conclusão: O controle dos níveis séricos de medicamentos é de suma importância para o manejo 
de diversas situações clínicas, sendo recomendado em caso de medicamentos com estreita janela 
terapêutica. O uso indiscriminado de certas substancias, sem o controle adequado, acarreta em 
quadros potencialmente fatais, comuns em tentativas de suicídio, que devem ser manejados 
imediatamente.

Referências: BERGHUIS, B. e colab. Epidemiology, pathophysiology and putative genetic basis of 
carbamazepine- and oxcarbazepine-induced hyponatremia. European Journal of Neurology, v. 23, n. 9, p. 
1393–1399, 2016.

CHAN, Betty S. e colab. Clinical outcomes from early use of digoxin-specific antibodies versus observation 
in chronic digoxin poisoning (ATOM-4). Clinical Toxicology, v. 57, n. 7, p. 638–643, 2019. 

NGO, Adeline Su Yin e colab. Should a benzodiazepine antagonist be used in unconscious patients 
presenting to the emergency department? Resuscitation, v. 74, n. 1, p. 27–37, 2007.

ROBERTS, Darren M. e BUCKLEY, Nick A. Enhanced elimination in acute barbiturate poisoning - A 
systematic review. Clinical Toxicology, v. 49, n. 1, p. 2–12, 2011.
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Introdução: Os novos meios de comunicação trazem consigo problemáticas no desenvolvimento 
linguístico e um despreparo para o contato com diferentes culturas, o que leva a uma busca por 
outros idiomas, especialmente a Língua Inglesa. O objetivo deste estudo é compreender uma ação 
pedagógica crítica e multiletrada voltada ao ensino de Língua Inglesa no Brasil, país marcado por 
desigualdades. A escolha do tema é justificada a partir da necessidade de valorização cultural local 
em relação ao ensino de uma língua estrangeira. A pesquisa foi orientada a partir dos conceitos 
de Freire (2020) e Giroux (1997, 1999) sobre a educação problematizadora e a prática da pedagogia 
crítica, e de Rojo (2013) e Lemke (2010) sobre a função dos multiletramentos como viabilizadores 
de uma visão multicultural. Este estudo é exploratório, bibliográfico e documental, com análise 
qualitativa. O corpus analisado é constituído por meio da reprodução de um post (Anexo 1), criado 
e coletado na rede social Instagram.

Metodologia: O problema de pesquisa é enunciado da seguinte forma: como estabelecer uma 
mediação eficaz da cultura brasileira local, incluindo todas as suas diferenças, com a cultura dos 
países que têm como língua materna o inglês? O objetivo, por sua vez, é compreender uma ação 
pedagógica crítica e multiletrada voltada ao ensino de Língua Inglesa no Brasil, país marcado por 
desigualdades. Apresentamos, como resultado, que uma ação eficaz pode ocorrer por meio de: a) 
tornar a língua inglesa mais acessível por meio do reconhecimento dessa língua na realidade do 
aluno; b) promover um ensino cujo protagonismo seja ocupado pela gramática de uso em conjunto 
com temáticas que fomentem diálogos, discussões e promoção de consciência socioambiental e 
sociopolítica; e c) incluir a cultura brasileira, seu impacto em cenário internacional globalizado, seus 
contextos e sua relação com as diferentes culturas estrangeiras trabalhadas e, por consequência, 
com a própria língua inglesa. 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 
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é, um viés multiletrado, trazendo consigo “[...] a multiplicidade de linguagens, semiose e mídias 
[...] e a pluralidade e a diversidade cultural trazidas pelos autores/leitores contemporâneos [...]” 
(ROJO, 2013, p. 14, grifo do autor). A importância dos multiletramentos é defendida por Lemke 
(2010) quando considera que, ao lermos um texto, é possível aguçar nossas imaginações verbais 
e visuais para que seja possível formar um segundo mundo de significados somados àqueles 
considerados reais, permitindo que o aluno reflita sobre o espaço que ocupa. 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, espaço este defendido por Freire (2020) onde alunos e professores 
são considerados ambos educandos e educadores, que aprendem uns com os outros de maneira 
dialógica e interativa. 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, visto que, 
para promover mudanças, “os intelectuais transformadores precisam desenvolver um discurso que 
una a linguagem da crítica e a linguagem da possibilidade” (GIROUX, 1997, p. 163). 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. 

Conclusão: Concluímos que a combinação de uma pedagogia crítica multiletrada voltada ao 
ensino de Língua Inglesa auxilia na produção de práticas pedagógicas eficientes no ensino de inglês, 
como língua internacional, conciliando outros componentes que fomentem um posicionamento 
crítico-reflexivo e multicultural, evidenciando a individualidade do aluno em seu papel na 
sociedade brasileira. 

Referências: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 73. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020. 
GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997.

GIROUX, H. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em educação. Porto Alegre: 
Artmed, 1999.

LEMKE, J. Letramento metamidiático: transformando significados e mídias. Trabalhos em Linguística 
Aplicada, Campinas, v. 49, n. 2, p. 455-479, 2010.

ROJO, R. Gêneros discursivos do círculo de Bakhtin e multiletramentos. In: ROJO, R. Escol@ conect@d@: 
os multiletramentos e as TICs. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2013. p. 13-36.
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Introdução: Com o aumento da produção de soja que consolida o Brasil como principal produtor 
mundial do grão, aumenta também a incidência de pragas que atacam a lavoura, entre essas pragas, 
os sugadores, como os percevejos, têm se destacado e é preciso ter uma maior atenção. Embora 
estejam presentes nas lavouras desde o estádio vegetativo da cultura, é no estádio reprodutivo que 
ocorre o maior prejuízo (MANZINI, et al., 2016). Manejos são estudados para buscar minimizar 
de forma eficiente os danos causados por esses insetos, esses devem ser feitos com base no manejo 
integrado de pragas (MIP), que consiste em tomadas de decisão de acordo com a densidade 
populacional e o estádio de desenvolvimento da cultura. Com isso o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar se os diferentes manejos de inseticida influenciam no controle de percevejos.

Metodologia: O experimento foi conduzido à campo, na área experimental da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), campus I, da Universidade de Passo Fundo, em Passo 
Fundo, RS, a 28º13’34.24” S, 52º23’31.80” O. A semeadura foi realizada em latossolo vermelho 
distrófico típico (EMBRAPA SOLOS, 2013), durante a safra 2020/21, cultivar BMX Zeus IPRO, 
as sementes foram tratadas com piraclostrobina 25 g/L, tiofanato-metílico 225 g/L e fipronil 
250g/L (Standak Top), também foi usado inoculante líquido e adubação de base de 450 kg/ha, 
formulação 2-18-18 (N-P-K). Em delineamento de blocos casualizados, com seis tratamentos 
resultantes da combinação do número e intervalo de aplicações e do estágio fenológico da 
cultura, mais testemunha, com quatro repetições. As parcelas de campo mediram 15,50 metros de 
comprimento por 5,85 metros de largura (13 linhas), totalizando 90,67 m² por parcela. A densidade 
de semeadura foi de 18 sementes por metro e o espaçamento entre linhas de 0,45 m. Para todos 
os tratamentos foi utilizado o mesmo inseticida, contendo 141 g/L tiametoxan (neonicotinoide) e 
106 g/L lambda-cialotrina (piretroide), de nome comercial Engeo Pleno (250 ml/ha), variando o 
momento das aplicações. As amostragens de insetos-praga foram realizadas semanalmente, com 
pano de batida horizontal, com calha, foram tomadas duas amostras ao acaso por parcela. Ao 
final do ciclo da cultura, foi realizado colheita manual, de três subamostras ao acaso, dentro das 
parcelas, totalizando 4,05 m² de área colhida, por parcela. Contabilizado o número de plantas 
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coletadas em cada subamostra, aferido a umidade e corrigido para 13%. Determinando-se o peso 
de mil sementes e o rendimento/ha. Baseado nos dados de monitoramento semanal foi possível 
verificar que a média de insetos-praga, percevejos, foi muito baixa (Figura 1). Desta forma, o nível 
de ação para percevejos, 2 percevejos por metro, não foi atingido para tomada de decisão como 
previsto em um dos tratamentos. Quanto aos dados de pós colheita, não foi observada diferença 
significativa no rendimento de grãos, no peso de mil sementes, no número de plantas por metro 
quadrado, no número de vagens por planta e no número de grãos por vagem entre os diferentes 
manejos de inseticida (Tabela 1).

Conclusão: Os manejos de inseticidas não influenciam o controle de percevejos e o rendimento 
de grãos, em anos de baixa ocorrência de pragas.

Referências: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação 
de solos. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Embrapa, 2013. 

MANZINI, A. ABREU, K. PEREIRA, R. Atenção redobrada. Revista Cultivar: Pragas, Pelotas-RS, 
novembro, 2016, p. 04-11.
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Introdução: A agricultura vem evoluindo com o passar do tempo, com altas produções devido 
a aplicação de agrotóxicos que impedem a entrada de pragas biológicas nas lavouras. O vinho 
tem gradativamente aumentado seu consumo atingindo cada vez mais pessoas, resultando em 
maior demanda na produção de uva, com isso, crescendo o uso de pesticidas em videiras. Devido 
a intensa aplicação de pesticidas muitos consumidores buscam a alternativa da uva orgânica, 
que proporciona uma uva mais saudável com melhor qualidade e que não prejudique o meio 
ambiente. Para obter dados relacionados a pesticidas utilizados na produção de uva e consumo de 
uva orgânico, esta pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento bibliográfico dos pesticidas 
utilizados na produção de uva e sua interferência na produção de vinho e o crescimento do 
consumo orgânico, em especial da uva. 

Metodologia: O setor viticultor move uma extensa cadeia na sua produção devido ao alto 
consumo de seus derivados. Para combater as pragas em videiras e evitar perdas de produtividade, 
o uso de pesticidas se intensificou. Estes pesticidas são substancias químicas sintéticas ou naturais, 
e são divididos em 3 classes, fungicidas, inseticidas e herbicidas, sendo que na viticultura são 
conhecidos cerca de 120 fungicidas e 30 inseticidas (ZAFFARI; BORBA, 2016). Herbicidas 
aplicados em outras culturas dificultam esta produção, como por exemplo o 2,4-D aplicado na 
cultura da soja para o combate a ervas daninhas, volatiliza rapidamente e ao atingir a videira pode 
ocasionar a morte (RIBEIRO et al., 2020). Esse cenário tem impulsionado a procura por alimentos 
orgânicos. A produção orgânica não utiliza recursos naturais não-renováveis, tendo como objetivo 
auto sustentação, ou seja, sem a utilização de agrotóxicos e zerando a utilização de organismos 
modificadores. Além disso, traz, vinculada a ela princípios relacionados a questões sanitárias, 
ambientais e sociais. Em um sistema orgânico de produção agropecuária se adotam técnicas 
específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis 
e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade 
econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência 
de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 
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mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, 
processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente 
(BRASIL, 2007). A uva orgânica é mais saudável e de melhor qualidade. A produção é feita com 
adubos orgânicos e coberturas vegetal, além disso são utilizados recursos biológicos para controle 
de doenças e pragas. Desta maneira, este estudo tem como finalidade identificar os impactos dos 
pesticidas no setor viticultor e as tendências para esse setor produtivo no que tange a produção 
orgânica. 

Conclusão: A pesquisa busca maiores informações sobre o setor viticultor, tendo como principal 
foco o uso de pesticidas e os parâmetros exigidos para a produção orgânica principalmente de uva. 

Referências: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto Nº 6.323, de 27 de 
dezembro de 2007. Publicado no Diário Oficial da União, Brasília, 2007.

RIBEIRO, A. L.; BRUM, A. P.; KEMMERICCH, M.; BUZZATTI, J. Z.; RODRIGUES, F. T. 2,4-D em videiras: 
estudo de caso no Município de Jaguari-RS, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Research, Society and 
Development, v. 9, n. 10, 2020.

ZAFFARI, E. A.; BORBA, R. S. Levantamento dos Principais Fungicidas e Inseticidas Comercializados 
pelas Agropecuárias de Bento Gonçalves para Utilização na Cultura da Videira. Scientia Agraria 
Paranaensis, v. 15, n. 4, p. 385–390, 2016. 
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Introdução: Diante da atualiadade, as aulas de Educação Física, trabalhadas por meio do 
Residência Pedagógica necessitaram ser reinventadas para atingir os objetivos traçados e contribuir 
no desenvolvimento das crianças. Esta demanda exigiu estudo, estrutura e muita energia de 
professores, direção de escola e familiares no intuito de tentar, ao máximo, suprir a necessidade 
do momento. Foi preciso refletir sobre como desenvolver as AULAS estimulando as capacidades 
cognitivas, motoras, emocionais em um contexto digital. Não sabíamos como e o que fazer com 
nossa disciplina por meio das telas, sem interação e sem contato. Eram incontáveis obstáculos. 
Freire (2011), diz que no processo de formação permanente dos docentes, o momento fundamental 
é o da reflexão sobre a prática. Professores com muitos anos de experiência na docência e outros 
mais novatos, juntos, neste momento de pandemia, se apoiaram, ainda mais, para colocar o plano 
em ação, entregando da melhor forma possível suas aulas aos alunos. 

Metodologia: A Educação Física se caracteriza por práticas e vivências corporais em suas 
aulas. A prática corporal é uma forma de a criança perceber e conhecer o mundo, ter consciência 
corporal e entender seus limites, expressar seus sentimentos, emoções e socializar. Betti; Zuliani 
(2002) relatam que as práticas da Educação Física estão relacionadas com o corpo e suas formas 
de produção cultural, práticas simbólicas dentro de contextos históricos que possibilitam 
compreensão e vivências críticas das formas de movimento adaptando as mesmas as demandas e 
necessidades em benefício dos sujeitos. Assim para alcançarmos os objetivos educacionais dentro 
do cenário de desenvolvimento das aulas, utilizamos Google Meet, Classroom, o Canva, Power 
Point e, principalmente, Wordwall que foi uma ferramenta de suma importância para incrementar 
as atividades de Educação Física, pois o público era composto por crianças que precisavam ser 
conquistadas, também, visualmente. Especialmente, a última ferramenta citada possibilitou 
atividades interativas com modelos editáveis que permitiram a construção de atividades 
dinâmicas, lúdicas, de forma simples e prática. A experiência foi muito positiva com crianças. A 
aceitação pode ser melhor percebida quando familiares de estudantes, não pertencentes as turmas 
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que foram trabalhadas, ligavam para professores e direção da escola, solicitando que seus filhos 
pudessem participar das aulas no meet com os estudantes do RP. 

Conclusão: Na pandemia, as famílias tiveram suas rotinas transformadas, o que torna o desafio 
da parceria família e escola imprescindível para que os alunos continuem aprendendo por meio de 
experiências construtivas. Notamos que, nas aulas remotas síncronas, o Wordwall foi a ferramenta 
que possibilitou maior riqueza em recursos pedagógicos, maior interatividade e facilidade durante 
as aulas com crianças.

Referências: BETTi, M.; ZULIANI, L.R. Educação Física Escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas. 
REMEFE – Revista Mackenzie de educação Física e Esporte, v.1, n.1,p.73-81,2002.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo. Paz e Terra, 
2011. 
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Introdução: O presente trabalho visa analisar a teoria da Necropolítica com base no sistema 
carcerário brasileiro traçando a problemática das condições enfrentadas pelas mulheres em razão 
da desigualdade de gênero e do preconceito contra a população LGBTQIA+ inseridos no cárcere. 
Justifica-se a relevância da pesquisa, tendo em vista que o tema da desigualdade de gênero e 
preconceito contra a população LGBTQIA+ dentro do sistema carcerário brasileiro são históricos. 
Disto decorrem violações de preceitos fundamentais, expondo a deficiência por parte do Estado 
em garantir direitos básicos e a dignidade aos que estão sob sua custódia, deixando esses grupos 
ainda mais vulneráveis. Objetiva-se investigar a influência da Necropolítica para a manutenção 
das violações de direitos por parte do Estado, analisando-se os dispositivos constitucionais, 
infraconstitucionais e a ADPF nº 347/2015. Para realizar a compreensão do presente estudo utiliza-
se o método dedutivo. 

Metodologia: Camila Maria Rosa dispõe que, quando o Estado atrai para si o direito de punir 
quem transgrida normas, Este também incorre no compromisso de proporcionar ao apenado formas 
de ressocialização. Além disso, deve tomar como sua responsabilidade a efetivação da dignidade 
ao condenado sob sua tutela, “devendo submeter-se às leis estatais, que devem ser justas e proteger 
os cidadãos contra qualquer forma de abuso, inclusive contra qualquer abusividade praticada pelo 
próprio Estado” (2020, p. 23). Conforme voto do Ministro Marco Aurélio no julgamento da ADPF 
nº 347, verifica-se que o Estado tem incorrido em violações quando se trata do sistema carcerário e 
sua configuração. O ministro cita as situações calamitosas e as condições degradantes pelas quais 
os presidiários são submetidos nas instituições carcerárias. Além do descontrole no cumprimento 
das penas, há discriminações de diversas formas, ou seja, a maior parte desses detentos está sujeita 
às seguintes condições: “superlotação dos presídios, torturas, homicídios, violência sexual, celas 
imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida imprestável, falta 
de água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à educação, 
à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por organizações criminosas, 
insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas, discriminação social, racial, de 
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gênero e de orientação sexual” (ADPF nº 347, p. 23). Quanto aos grupos vulneráveis, há relatos 
de travestis sendo forçados à prostituição. Esses casos revelam a ausência de critério de divisão 
de presos por celas, o que alcança também os relativos a idade, gravidade do delito e natureza 
temporária ou definitiva da penalidade. Também não recebem material de higiene básica, como 
papel higiênico, escova de dentes ou, para as mulheres, absorvente íntimo. A Clínica UERJ Direitos 
informa que, em cadeia pública feminina em São Paulo, as detentas utilizam miolos de pão para 
a contenção do fluxo menstrual (ADPF nº 347, p. 24). Desta forma verifica-se que o problema 
do sistema carcerário brasileiro é estrutural, abrange questões raciais, de gênero e de orientação 
sexual, nesse sentido a teoria da Necropolítica se estabelece, pois Mbembe salienta que tanto a 
vida e a morte são controladas pelo poder político, não sendo eles simples fenômenos naturais. 
Nesse sentido é possível verificar como o poder e a soberania influenciam na vida em sociedade. 
A dimensão política da violência de gênero se perpetua no tempo e é através de um sistema falho 
onde o próprio Estado define quem deve “viver ou morrer” que há o agravamento e perpetuação 
do problema (MBEMBE, 2020). Quando o próprio Estado viola normas constitucionais e quando 
se encontram presente as desigualdades sociais, deve-se haver urgente adoção de providências 
visando propiciar o tratamento adequado para grupos altamente vulneráveis, como é o caso das 
mulheres e população LGBTQIA+ nas prisões. 

Conclusão: Dessa forma, verifica-se a necessidade de políticas públicas que visem a erradicação 
de desigualdades de gênero e preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, além de haver a 
necessidade do Estado prestar a estes grupos condições dignas para o cumprimento das penas 
impostas, objetivando fornecer assistência para que ocorra a ressocialização do apenado e 
garantindo a sua dignidade. 

Referências: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 347/DF–Distrito Federal. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Pesquisa de Jurisprudência. Acórdão, 
09 set 2015. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&-
ved=2ahUKEwj7kbfMs7HxAhVSpZUCHTaABw8QFnoECBsQAw&url=http%3A%2F%2Fredir.stf.jus.br%-
2Fpaginadorpub%2Fpaginador.jsp%3FdocTP%3DTP%26docID%3D10300665&usg=AOvVaw0Qdev5PfES-
VhTH6TxG-Fqw>. Acesso em: 24 de abr. 2021.

MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: 
N-1edições, 2018.

ROSA, Camila Maria. Sistema carcerário brasileiro e o estado de coisas inconstitucional. Belo Horizonte: 
Editora Dialética, 2020.
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Introdução: Jogos eletrônicos podem ser conceituados como o “software” operado por 
computador, console ou “smartphone”, conectado à internet ou não, que têm como objetivo o 
entretenimento do usuário por meio de interação com o personagem virtual e, também, com 
outros jogadores nas mesmas circunstâncias (ZWICKER, 2021). Acrescentando-se a isso o caráter 
competitivo, alcança-se o denominado esporte eletrônico (ou “e-Sport”), para o qual os esportes 
tradicionais cedem cada vez mais espaço no quesito audiência e interesse. Com efeito, essa 
nova modalidade desportiva, decorrente da transversalidade da tecnologia na hodiernidade, 
possui nuances únicas, que necessitam de adequação ao Direito posto, respeitadas as devidas 
peculiaridades. Assim, objetiva-se no presente trabalho abordar as particularidades da adequação 
da legislação desportiva vigente às modalidades de “e-sports”, cuja tendência é de que dominem 
gradativamente o cenário competitivo nacional e mundial.

Metodologia: A Lei Geral do Desporto (lei nº 9.615/98) - Lei Pelé, em que pese sirva de 
parâmetro para a regulamentação da atividade desportiva no país, não abrange todas as 
peculiaridades atinentes aos esportes eletrônicos. Dois efeitos principais podem ser percebidos 
disso: a) a resistência à equiparações dos “e-Sports” aos esportes tradicionais, que traz consigo 
a falta de previsão de bolsa-atleta aos “pro-players”, de legislação quanto à saúde dos atletas, 
de incentivos financeiros aos clubes, entre outras omissões; e b) a falta de previsão ao controle 
específico de dopagem, seja a física (com psicoativos, por exemplo), seja a eletrônica (com uso de 
“hacks”, “cheats”, manipulação de resultados etc.) (ZWICKER, 2021). A fim de sanar tais lacunas 
legislativas, existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, tais como o PL nº 383/17, o 
PL nº 3450/15 e o PL 7747/17 (MIGUEL, 2018). Sobre o doping, que deve ser vedado em qualquer 
modalidade desportiva, menciona-se a questão da incompatibilidade dos e-Sports com o sistema 
adotado pelo Brasil, qual seja, o Código Mundial Antidopagem, da “World Anti-Doping Agency” 
- WADA (ZWICKER, 2021). Considerando que a Lei Pelé impõe às entidades desportivas a 
implementação e aplicação de regras antidopagem (art. 48-C) e que as regulamentações do sistema 
adotado pelo país não se adéquam aos esportes eletrônicos, entende-se que os “e-Sports” não estão 
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sujeitos ao controle previsto pela Lei, podendo adotarem um sistema independente, que se atente à 
utilização do denominado “doping eletrônico” e não somente ao uso de substâncias farmacológicas 
e/ou psicoativas (ZWICKER, 2021). Além dos fatores mencionados, há de se atentar também para 
a diferença no tocante ao poder de administração sobre o jogo, que pertence às desenvolvedoras 
ou às “publishers”, diferentemente dos esportes tradicionais, que são de domínio público. Assim, 
ao se cogitar a regulamentação do desporto eletrônico, deve-se ter em mente que a ingerência do 
proprietário do jogo sobre a competição será inevitável, já que possui reserva dos direitos morais 
e patrimoniais sobre o “software” (ZWICKER, 2021). As desenvolvedoras criam seus jogos com 
intuito de retorno econômico e, por conseguinte, visam esse mesmo objetivo quando permitem 
competições com seus produtos. Assim sendo, tal interesse econômico precisa ser devidamente 
respeitado quando da regulamentação legal de determinado “e-Sport”, sob pena de inviabilizar a 
própria competição por vedação da empresa proprietária. Por fim, há de se considerar a conclusão 
de contratos de trabalho com menores de idade. Em que pese a legislação vigente permita o 
contrato especial de trabalho apenas com maiores de dezesseis anos, muitas organizações informais 
celebram contratação de adolescentes, inclusive sem ciência dos responsáveis (ZWICKER, 2021). 
Assim, a necessidade de fiscalização precisa ser devidamente tratada quando da regulamentação 
dos esportes eletrônicos, para a efetiva proteção dos interesses dos menores.

Conclusão: Com tudo que foi visto, e considerando que já são realidade no país, verifica-se que a 
adequação da legislação desportiva vigente, embora ofereça parâmetros gerais para a solução dos 
conflitos, carece de dispositivos suficientes para atender às peculiaridades do direito desportivo 
eletrônico, necessitando-se de regulamentação específica que melhor considere as suas nuances.

Referências: MIGUEL, R. G. A. O enquadramento jurídico do esporte eletrônico. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://portal.
estacio.br/media/3733067/ricardo-georges-affonso-miguel.pdf. Acesso em: 7 jul. 2021.

ZWICKER, H. B. C. Direito e E-Sports [E-book]. São Paulo: 2021. Obra independente.
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Introdução: O carcinoma de células escamosas (CCEs) é uma neoplasia cutânea maligna, comum 
em felinos, com origem na epiderme, principalmente em regiões glabras, despigmentadas ou 
levemente pigmentadas, além do epitélio escamoso estratificado e de várias superfícies mucosas 
(JONES, 2000; KRAEGEL, 2004). As lesões cutâneas apresentam-se em forma de escamas, papilas 
ou massas fungiformes, com alopecia, eritema, ulceração, e formação de crostas (GROSS, 2007). 
Entretanto, por se tratar de uma neoplasia, é difícil a evolução da cicatrização, pois as células 
tumorais invadem o tecido, não permitindo que o mesmo se regenere. Portanto, faz-se necessário 
a classificação do ferimento conforme a estimativa clínica, a progressão em tempo, apresentação 
clínico- cirúrgica, a causa e as estruturas comprometidas, para assim instituir-se o melhor 
tratamento. Este trabalho tem como objetivo relatar a abordagem no tratamento de um ferimento 
auricular de um felino com carcinoma de células escamosas. 

Metodologia: Um felino, SRD, macho, castrado,4 anos de idade, de pelagem branca e preta, 
pesando 4,200kg, FIV/FELV negativo, estava com um ferimento na cabeça envolvendo o pavilhão 
auricular direito, destruindo diversas estruturas. Este apresentava-se infectado, aberto, profundo, 
com presença de miíases, e era de origem desconhecida. Ao exame físico, apresentava algia e 
inclinação da cabeça para o lado direito, e os demais parâmetros fisiológicos sem alterações. 
(Figura 1 A) Iniciamos o tratamento com anestesia com Cloridrato de Cetamina 40,2mg/kg/IM 
e Cloridrato de Xilazina 4,2mg/kg/IM para proceder a tricotomia, remoção mecânica da miíase 
e higienização da ferida com solução de cloreto de sódio 0,9%. A ferida foi tratada em segunda 
intenção. Para tal, foi realizado desbridamento mecânico e aplicação de açúcar cristal e pomada 
de clorexidina 7% para auxiliar no processo de cicatrização. Utilizamos como antibioticoterapia 
associações de penicilina (84.000UI/kg/IM benzilpenicilina procaína, 168.000UI/kg/IM 
benzilpenicilina benzatina e 84mg/kg/IM dihidroestreptomicina), Cetoprofeno 8,4mg/kg/SC 
e Flumetazona 0,126mg/animal/IM, Cloridrato de Tramadol 4,2mg/kg/IM a cada 8 horas, e 
1ml/kg de Ornitil® para evitar uma intoxicação medicamentosa. Devido ao animal estar muito 
desidratado nos primeiros dias de internação, iniciamos com fluidoterapia via intravenosa 
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e mantivemos via subcutânea. Eram realizadas limpezas 3 vezes ao dia no local da lesão, com 
solução de cloreto de sódio 0,9%. Também fizemos curativos com gazes e ataduras e com pomadas 
cicatrizantes à base de clorexidina 7%. Fez uso de colar elisabetano todos os dias da internação. 
(Figura 1B). Constatamos que o felino apresentava carcinoma de células escamosas no pavilhão 
auricular afetado. Desse modo, a ferida não estava cicatrizando, e realizamos o procedimento de 
conchectomia total direita, pois a mesma estava totalmente invadida pela neoplasia, e enucleação 
ocular do olho direito pois o mesmo estava sem função. O paciente permaneceu internado durante 
48 dias, não obtivemos uma resposta satisfatória ao tratamento, e suspeitamos de que ele estaria 
com metástase pulmonar devido aos sinais clínicos que ele apresentava, que eram secreções nasais 
e dificuldade respiratória. No entanto, não foram realizados exames radiográficos pois a tutora 
não autorizou. O animal apresentou prognóstico desfavorável, manifestando mau estado geral e 
falta de resposta ao tratamento. Juntamente com a tutora foi decidido por eutanásia do mesmo. 

Conclusão: Devido ao avançado estágio da doença, que comprometeu todo o conduto auditivo, 
não apenas o pavilhão auricular, e com a presença de metástase, a cicatrização ficou comprometida, 
inviabilizando a sobrevivência do animal. É de fundamental importância que essas neoplasias 
sejam investigadas, pois são fatores limitantes no processo de cicatrização, e na vida do paciente. 

Referências: TREVISOL, T. J. Uso de cirurgia reconstrutiva no tratamento de feridas cutâneas abertas em 
cães e gatos. Porto Alegre, 2009.

SIMAS, M. S. O tratamento de feridas cutâneas em cães e gatos. Porto Alegre, 2010.

ARISTIZABAL, A. S.; HAYASHI, A. M.; MATERA, J. M. Uso do mel orgânico tópico no tratamento 
de queimadura de terceiro grau em cão: relato de caso. Revista de Educação Continuada em Medicina 
Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 14, n. 1, p. 12-17, 2016.
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Introdução: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência sobre as vivências 
experimentadas no campo do Estágio Institucional I, que foi realizado em uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF) de uma cidade da região norte do estado 
do Rio Grande do Sul, no período de abril a julho de 2021. O objetivo deste trabalho é relatar 
a experiência acerca do desenvolvimento e execução deste estágio, onde foram realizados 
acolhimentos, interconsultas e visitas domiciliares interdisciplinares. Buscou-se nestas ações e/ou 
intervenções promover a discussão e reflexão sobre os casos atendidos e o manejo dos mesmos, 
bem como possibilitar a redução do sofrimento emocional presentes nos pacientes. Assim, o 
trabalho justifica-se, no intuito de levantar subsídios para pensar em trabalhos/campanhas, que 
busquem a promoção e a proteção da saúde na atenção primária. 

Metodologia: Esse trabalho tem por finalidade a descrição das atividades que foram realizadas 
em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF) de uma cidade da 
região norte do estado do Rio Grande do Sul, onde transcorreu a disciplina de Estágio Institucional 
I, no período de abril a julho de 2021. Inicialmente para conhecermos o funcionamento da UBS/
ESF foi realizado o acompanhamento da rotina da equipe de saúde, algumas visitas domiciliares 
interdisciplinares para levantar possíveis demandas e prestar orientações à comunidade, assim 
como o agendamento de acolhimentos e interconsultas na Unidade Básica de Saúde e Estratégia 
de Saúde da Família. Segundo o Guia prático de matriciamento em saúde mental (2011) a 
interconsulta é uma prática interdisciplinar que busca a construção do modelo integral do cuidado, 
sendo uma das modalidades a realização de discussões dos casos por parte da equipe. Desta 
forma, buscou-se nestas ações e/ou intervenções promover a discussão e reflexão sobre os casos 
atendidos e o manejo dos mesmos, bem como possibilitar a redução do sofrimento emocional 
presentes nos pacientes. Cabe ressaltar, que o desenvolvimento deste se propõe a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos no decorrer do Curso de Psicologia, bem como na própria experiência 
interdisciplinar permitindo a produção da experiência prática dos acadêmicos, podendo-se desta 
forma, aprofundar a teoria, unindo-a ao conhecimento da prática. Dessa forma, embora a prática 
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do estágio tenha sido promissora no sentido de compreender esse espaço como sendo possível de 
se trabalhar diferentes demandas, também revelou aspectos importantes diante do atual contexto 
pandêmico em que vivemos, pois percebeu-se demandas proeminentes voltadas principalmente 
para os casos que envolve as crises de ansiedade, o que resultou em estudos e pesquisas sobre 
esse assunto para a melhor atuação sobre o mesmo. Destaca-se, portanto, que essa experiência faz 
parte de um estágio de complementação educacional, na modalidade de curricular obrigatório, 
nos termos do que dispõe a Lei n 11.788/2008. Em vista disso, acredita-se que esta experiência 
foi de grande relevância não apenas para a compreensão dos casos atendidos, mas também como 
contribuição de um processo formativo que engloba a saúde a partir da experiência ali vivenciada. 
Como resultado, os feedbacks positivos recebidos pelas estagiárias por parte da equipe de saúde da 
atenção primária, bem como o comprometimento dos pacientes nos acolhimentos são indicativos 
da efetividade das intervenções. 

Conclusão: Com isso, salientamos a importância dessas experiências, pois além dos benefícios 
gerados aos pacientes, a execução do estágio também foi muito proveitosa as estagiárias, visto que 
proporcionou uma vivência real na atenção primária, tendo sido uma experiência muito rica em 
aprendizado conjunto, possibilitando a inserção em uma área de atuação muito interessante ao 
profissional da psicologia. 

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. CHIAVERINI, D.H. (Org.). et al. Guia prático de matriciamento 
em saúde mental. Brasília, DF: Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva, 2011. Disponível em: 
<https://redehumanizasus.net/90969-guia-pratico-de-matriciamento-em-saude-mental/>. Acesso em 19 
maio 2021.
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Introdução: A pandemia da COVID-19 impôs uma mudança significativa na rotina das pessoas, 
trazendo uma série de restrições ao modo de convivência, e fazendo com que boa parte da população 
precisasse experimentar o isolamento e/ou distanciamento social, para conter a transmissão do 
vírus. Contudo, as aglomerações tem acontecido, denotando a dificuldade de muitos em manter 
o distanciamento social, o que acarreta em agravos, em um já severo problema de saúde pública. 
Assim, o objetivo deste estudo é compreender quais seriam as motivações dos sujeitos para 
participarem de aglomerações e festas clandestinas, em meio a pandemia mundial do coronavírus. 
Busca-se ainda levantar subsídios para pensar em trabalhos/campanhas, que auxiliem na adesão 
da população às medidas de distanciamento social, e até mesmo na prevenção de doenças. Cabe, 
pois, à psicologia contribuir na compreensão dos comportamentos de risco, que parecem ignorar 
o compromisso social de todos os cidadãos diante desta realidade traumática. 

Metodologia: Na tentativa de explicar o que leva as aglomerações em meio à pandemia, Oliveira 
(2020), retoma a teoria freudiana no conceito de pulsão de morte, mostrando que os sujeitos têm 
potencial para a destruição, o que justificaria as aglomerações. Deste modo, buscando ampliar 
esta compreensão, sobre os fatores que contribuem para as aglomerações em meio à pandemia, 
desenvolveu-se um estudo exploratório, com abordagem qualitativa, de design documental. Para 
tanto, coletou-se comentários em documentos publicados, como: jornais impressos e eletrônicos, 
bem como notícias televisivas (eletrônicas), publicados em todas as regiões do Brasil, de pessoas 
que estivessem participando de aglomerações, e que teriam sido entrevistados por estes órgãos da 
imprensa. Buscou-se levantar as opiniões dos sujeitos, especialmente o que os motivou a participar 
de aglomerações. Optou-se pela utilização da metodologia de análise de conteúdo, quando se 
organizam categorias de conteúdo, de modo a dar compressão e significado aos dados encontrados. 
Os dados preliminares indicam que as aglomerações estão ligadas a dificuldade de abrir mão de 
desejos, e deste modo, a premência em viver e buscar os objetivos pessoais, faz com que os sujeitos 
“neguem” os riscos à saúde. Observou-se também uma dificuldade de conviver com as frustrações, 
impostas pelo distanciamento social, pautadas em opções individualistas, comportamento típico 
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da sociedade contemporânea, como já afirmou Bauman (2008). Pode-se também identificar que 
alguns sujeitos, devido ao abuso de substâncias, ficam propensos a desconsiderar o distanciamento 
social e o risco de exposição à COVID-19. Assim, parece se confirmar, como discorre Oliveira 
(2020), a atuação do princípio do prazer na pandemia, quando as pessoas insistem em se aglomerar, 
mantendo atividades que no momento são proibidas, como por exemplo ir à festas, ou sair às ruas 
sem máscaras. Em situações que geram grande desprazer, o Ego busca formas de se afastar do 
desprazer, e, portanto, a neurose é uma das saídas possíveis para esse impasse. Ao buscar uma 
maneira de diminuir o desprazer, o sujeito negando a realidade, havendo uma forte tendência 
ao princípio do prazer. Verztman e Dias (2020) explicam que estamos vivendo num momento 
catastrófico e que diante de um trauma, o sujeito pode vivenciá-lo de forma estruturante ou 
desestruturante do desmentido, negando e recusando a realidade. Pode-se ressaltar o fenômeno 
do negacionismo, como algo presente nesta população que insiste em se aglomerar. Entretanto, os 
especialistas insistem nas orientações para que a população fique em casa, e se puderem, evitem 
se aglomerar, como forma de se intervir preventivamente neste grave problema de saúde pública. 
Como resultado, os dados parciais indicam que há nos sujeitos que se aglomeram uma dificuldade 
em lidar com os impulsos de vida e de morte, negando-se a realidade, e ignorando o compromisso 
social em evitar ser um vetor do vírus.

Conclusão: As motivações dos sujeitos para participarem de aglomerações, em meio a pandemia 
do coronavírus, parecem evidenciar a frágil preocupação solidária, e a dificuldade de abrir mão 
de prazeres e vontades individuais/momentâneas. Algo, que, sinaliza o modo contemporâneo e 
individualista de vida, marcado pelo descomprometimento de ações coletivas com a proteção da 
vida. 
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Introdução: A vesícula ou bexiga urinária é um órgão musculomembranoso oco e sua forma, 
tamanho e posição variam conforme a quantidade de urina armazenada (KÖNIG E LIEBICH, 
2016). A cistectomia é a remoção de uma porção da bexiga urinária e o procedimento é realizado 
em casos de ruptura vesical pós trauma, bexiga necrótica por dano ao suprimento sanguíneo ou 
retirada de neoplasias (FOSSUM, 2014). O objetivo desse trabalho é relatar o procedimento de 
cistectomia parcial em um canino SRD atendido na rotina de um Hospital Veterinário do Rio 
Grande do Sul.

Metodologia: Canino, fêmea, sem raça definida, com oito anos de idade, pesando 5kg, com 
queixa principal de vômito e anorexia há dois dias, além de algia abdominal. Ao exame clínico 
constatou-se prostração, abdômen tenso e desidratação. Foram coletadas amostras de sangue 
para avaliação de hemograma e bioquímica sérica. Observou-se elevação do hematócrito devido a 
desidratação e da proteína plasmática total (8,8g/dL); no leucograma não haviam alterações. Já na 
avaliação bioquímica, observou-se azotemia (creatinina 8,6mg/dL e ureia 281,8mg/dL) e aumento 
da fosfatase alcalina(186UI/L). Foi realizada ultrassonografia abdominal, o qual demonstrou 
presença de líquido livre, mesentério refringente e serosa intestinal irregular, sugestivo de início 
de peritonite; a bexiga apresentava baixa repleção e paredes preservadas. A análise da efusão 
abdominal, teve como resultado transudato modificado com creatinina em 19,6. Durante internação 
para estabilização do paciente, apresentou abdômen abaulado onde drenou-se 3L de líquido de 
cor palha, sugestivo de urina. Realizou-se lavagem peritoneal com ringer lactato e sondagem 
vesical. Também foi solicitado exame radiográfico com contraste que evidenciou extravasamento 
do contraste por toda cavidade peritoneal, sugerindo ruptura de vesícula urinária, por isso o 
paciente foi encaminhado para procedimento de celiotomia exploratória. Com o animal em plano 
anestésico, o procedimento consistiu de celiotomia mediana retro-umbilical para visibilização da 
cavidade abdominal e da bexiga, a qual apresentava ruptura e bordas necrosadas próximo do 
trígono vesical. A mesma foi exteriorizada e isolada por meio de compressas, além da realização 
de pontos de reparo e a retirada das porções necrosadas da bexiga. A cistorrafia foi obtida em 
dois planos com poliglecaprone 3-0 em padrão contínuo simples e cushing contínuo. Após 
realizar o teste de vazamento, seguiu-se com miorrafia em padrão sultan com nailon 2-0, redução 
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do espaço morto com sutura intradérmica com poliglecaprone 2-0 e dermorrafia com nailon 4-0 
em padrão sultan. Após o procedimento cirúrgico, a paciente permaneceu internada, com sonda 
uretral e fluidoterapia, com prescrição de dipirona (25mg.kg-1/TID), omeprazol (10mg.kg-1/
BID), cefalexina associada à neomicina (75mg.kg-1/BID) e meloxicam (0,2mg.kg-1/SID). Com o 
passar dos dias, o aspecto da urina foi de concentrado para amarelo claro, o animal passou a 
ser mais responsivo, se alimentar normalmente e recebeu alta médica, retornando para retirada 
dos pontos. A ruptura da bexiga ocorre principalmente devido a traumas e a necrose se dá pelo 
comprometimento da vascularização local. Quando há vazamento urinário para a cavidade 
abdominal, observa-se desidratação, uremia, hipercalemia (FOSSUM, 2014). Após a cirurgia, a 
cicatrização da vesícula urinária é de 14-21 dias, com reepitelização em 30 dias (SLATTER, 2003), 
devido a capacidade regenerativa que contribui para rápida recuperação e menor probabilidade 
de deiscência das suturas.

Conclusão: Cistectomia e cistotomia são os procedimentos cirúrgicos mais comuns na vesícula 
urinária de pequenos animais e as complicações envolvem estenose e hidroureter. Sendo assim, o 
procedimento cirúrgico deve ser complementado com tratamento apropriado, permitindo obter 
um prognóstico mais favorável e é imprescindível que o paciente seja reavaliado periodicamente 
para avaliar a plena cicatrização.
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Introdução: Os tumores da glândula mamária são os mais frequentes nas cadelas. A incidência 
se eleva com a expectativa de vida e com a administração prolongada de progestagenos e se reduz 
com a ovariectomia precoce (DALECK e DE NARDI, 2016). Fêmeas caninas podem apresentar 
tumores em mais de uma mama, além disso podem ocorrer tipos histológicos múltiplos em uma 
mesma glândula mamária. As neoplasias malignas têm alta capacidade de causarem metástases 
em linfonodos regionais ou distantes, assim como em diversos órgãos (OLIVEIRA-FILHO et al., 
2020). A análise anatomopatológica é uma das ferramentas essenciais para se obter o diagnóstico, 
prognóstico e orientação terapêutica. O presente estudo tem como objetivo determinar a ocorrência 
de neoplasmas mamários em fêmeas caninas diagnosticadas no Laboratório de Patologia Animal 
da FAMV-UPF e verificar suas características epidemiológicas, clínicas e anatomopatológicas no 
período de 2009 a 2019.

Metodologia: Os relatórios de exames anatomopatológicos compreendidos entre os anos de 
2009 e 2019 do arquivo do LPA-UPF foram revisados, sendo 721 fêmeas caninas até o momento. As 
neoplasias são de fêmeas caninas que passaram por mastectomias, biópsias e necropsias realizadas 
no hospital veterinário e clínicas veterinárias da região. Dos dados coletados, solicitou-se raça, 
idade, castração, uso de progestagenos, gestação e mama (s) acometida (s). Os neoplasmas foram 
diagnosticados e graduados conforme a classificação atual (CASSALI et al., 2017; CASSALI et al., 
2019). Até julho do presente ano, foram revisados 165 destes casos, onde a maioria das lesões 
eram malignas, com 25 tipos histológicos, sendo algumas benignas. Destes casos revisados, quanto 
ao uso de progestagenos 25,42% (79/299) das fêmeas receberam aplicações não sendo possível 
saber quantas vezes foram aplicadas, 57,53% (172/299) não recebiam aplicações e em 17,06% 
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(51/299) não foi informado se houve uso. Quanto à raça, 40,50% (228/563) eram sem raça definida 
(SRD) e 14,56% (82/563) Poodle, das outras 37 raças acometidas, somando 44,94%, destacam-
se as seguintes: Dachshund 7,10% (40/563), Pinscher 6,39% (36/563), Cocker spaniel 4,97% 
(28/563), Yorkshire terrier 3,73% (21/563), Pastor alemão 2,49% (14/563), Boxer 2,49% (14/563), 
entre outros. Quanto à faixa etária, 47,04% (263/559) tinham entre 3 e 10 anos de idade, 31,30% 
(175/559) entre 11 e 19 anos e em 8,4% (47/559) a idade era desconhecida. Quanto à gestação, 
54,36% (162/298) não gestaram, em 27,85% (83/298) não foi possível determinar e 6,04% (18/298) 
gestaram, mas desconhecia-se o total de gestações, 5,03% (15/298) tiveram duas a cinco gestações 
e 6,71 % (20/298) tiveram apenas uma gestação. Quanto à castração, 58,37% (237/406) não eram 
castradas, 22,66% (92/406) eram castradas e em 18,97% (77/406) não fora informado. Quanto aos 
tipos histológicos, os neoplasmas malignos mais frequentes foram: Carcinoma em tumor misto 
(24,9%), Carcinoma tubular (20,7%), Carcinossarcoma (4,3%), Carcinoma micropapilar (3,8%), 
Carcinoma papilar (2,9%), Carcinoma mucinoso (1,6%), Osteossarcoma (1,3%), entre outros. As 
mamas mais acometidas, independe do tipo histológico, foram as inguinais e abdominais. Quanto 
à metástase em linfonodo, foi possível observar que 19,48% (83/426) havia metástase em linfonodo 
e destas 0,47% (2/426) era extracapsular, 42,49% (181/426) não havia metástase e 37,56% (160/426) 
não foi possível determinar pela ausência de envio juntamente com a amostra. Sendo assim, as 
neoplasias mamárias representando aproximadamente 25 a 50% das neoplasias que acometem 
a espécie, principalmente animais faixa etária entre 7 e 12 anos (DALECK e DENARDI, 2016). A 
exposição do epitélio mamário a hormônios sexuais é apontada como principais fatores de risco 
(CASSALI et al., 2017), sendo assim, é imprescindível a castração precoce para prevenção.

Conclusão: estudadas apresentaram neoplasmas mamários malignos, múltiplos e de tipos 
histológicos distintos, ainda, a maioria dos animais eram da raça SRD, não castrados, sem uso de 
progestagenos e não gestantes. Destaca-se a importância de orientar os tutores sobre o diagnóstico 
e prevenção do câncer mamário em fêmeas caninas
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Introdução: A pesquisa visa analisar a criação do tipo penal do feminicídio como um dos 
principais instrumentos para combater a violência que é praticada contra as mulheres. Justifica-
se a importância da pesquisa, visto que o feminicídio e a violência contra a mulher não podem 
ser considerados como um fato recente ou algo novo na sociedade, pois é um acontecimento 
perpetuado por muito tempo. O feminicídio não acontece de maneira isolada e repentina, e sim, 
é resultado de um processo contínuo de violência contra a mulher. Verifica-se que o tema é de 
relevante interesse social, pois as agressões contra o gênero feminino se fazem presentes e estão 
atingindo grandes proporções da população feminina em todo o mundo. Objetiva-se estudar a 
Lei nº 13.105/2015, que alterou o Código Penal Brasileiro, bem como o crime de feminicídio e 
a sua tipificação. Para realizar a compreensão do presente estudo utiliza-se o método dedutivo, 
analisando-se os dispositivos legais e artigos sobre o tema em comento.

Metodologia: A sociedade possui um sistema patriarcal, onde a mulher deve ser subordinada 
ao homem, existindo assim, uma ligação com a violência de gênero. Nas últimas décadas os 
índices de feminicídio aumentaram, fazendo-se relevante analisar as diferenças sociais existentes 
em relação ao gênero. “A violência contra a mulher por razões de gêneros é histórica e tem um 
caráter estrutural, que se perpetua devido à sua posição de subordinação na ordem sociocultural 
patriarcal. Tal relação de poder, baseada em padrões de dominação, controle e opressão, leva 
à discriminação, à exploração e à criação de estereótipos” (GEBRIM, 2014, p. 59). O feminicídio 
é caracterizado como uma forma extrema de violência de gênero que resulta na morte de 
mulheres, e poderá acontecer de três formas, sendo elas: (1) quando há íntima relação de afeto 
entre vítima e o agressor; (2) quando há a prática de qualquer violência sexual; e, (3) casos de 
mutilação (assassinato) da mulher em razão do seu gênero feminino (MIRANDA, 2013, p. 64). 
Logo, o crime de feminicídio foi definido legalmente desde a entrada em vigor da Lei nº 13.104 
sancionada em março de 2015. Conhecida como Lei do Feminicídio, ela alterou o artigo 121, § 2° 
do Código Penal, prevendo o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. 
Ela alterou também o artigo 1º, da Lei nº 8.072/1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes 
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hediondos, visto que os crimes hediondos são os crimes que o Estado entende como de extrema 
gravidade, aqueles que causam maior repulsão à sociedade (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 
2009). A lei do feminicídio é considerada um grande avanço e, juntamente com a Lei Maria da 
Penha, possibilitaram que políticas públicas fossem adotadas pelo governo, possuindo por 
objetivo diminuir os índices dos assassinatos contra mulheres, visando sua proteção, com criação 
de medidas protetivas governamentais e a punição com a tipificação penal (ONU MULHERES, 
2010). Contudo, desde a promulgação da Lei 13.104/15 os registros só aumentaram, passando de 
929 casos em 2016 para 1.326 em 2019 e no primeiro semestre de 2020, marcado pela pandemia, 
648 mulheres foram assassinadas no Brasil, representando um aumento de 1,9% em relação ao 
mesmo período, de janeiro a junho, no ano passado (FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021). 
Deste modo, enfrentar a violência contra as mulheres não depende somente de esforços legais. “As 
soluções para a violência devem ser procuradas a partir de uma perspectiva abrangente, voltadas 
para a diminuição dos efeitos da desigualdade e da exclusão e, sobretudo, para o empoderamento 
das mulheres. Depende da formação de uma consciência e de uma autocrítica das relações de 
poder e lógicas patriarcais, que começa pelo reconhecimento das necessidades, desejos e anseios 
próprios das mulheres” (GEBRIM, 2014, p. 73). Portanto, é de relevante importância discutir sobre 
questões de gênero, tendo em vista que a violência contra a mulher ainda persiste na sociedade, 
mesmo após a criação das leis.

Conclusão: Conclui-se que a criminalização do feminicídio foi uma grande conquista para as 
mulheres. Todavia, mesmo após ter sido sancionada a lei, o índice de mortes não diminuiu, fator 
este comprova que o machismo e a força brutal do gênero masculino prevalecem. Razão pela 
qual políticas públicas de prevenção e atendimento voltadas para o enfrentamento de situações de 
violência se fazem necessárias.
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Introdução: A morbidade por doenças cardiovasculares (DCV) é um tema relevante 
epidemiologicamente, pois ao longo dos anos vem aumentando em várias regiões do mundo, 
inclusive no Brasil. Sabe-se que a evolução das internações por DCV pode ser influenciada por 
vários fatores e representam umas das principais causas de morte na população adulta. Portanto, 
análises situacionais pautadas na vigilância em saúde revelam indicadores reais, possibilitando a 
compreensão da razão destas variações a partir da transversalização da ciência no enfrentamento 
dos problemas de saúde. Além disso, a proposição de hipóteses é uma opção para que os gestores 
da saúde tenham o conhecimento mais assertivo possível e os agravos sejam evitados. O objetivo 
deste trabalho foi analisar a morbidade por DCV em adultos (30 a 59 anos) no período de 2019 a 
2021 comparando os municípios de Passo Fundo e Carazinho, localizados no norte do Rio Grande 
do Sul, bem como a influência da pandemia de Covid-19.

Metodologia: Estudo descritivo, transversal, que utilizou como fonte de informações a base 
de dados DATASUS. Os municípios elegidos por conveniência foram Passo Fundo e Carazinho, 
situados no norte do Rio Grande do Sul. Os critérios de inclusão foram: o período de janeiro 
de 2019 a abril de 2021; indivíduos de 30 a 59 anos, de ambos os sexos; e internação hospitalar 
por DCV. Foi dispensada a apreciação do comitê de ética por tratar-se de consulta de dados 
secundários em sistemas de informação de acesso público. Os resultados foram analisados pela 
comparação de taxas de internação a cada 10.000 habitantes. As hipóteses quanto aos motivos 
da ascendência, descendência ou constância das curvas obtidas foram propostas conforme a 
comparação com outras pesquisas. No período de dezembro/2019 a março/2021 ocorreram os 
maiores picos para os dois municípios (9,63/ 10.000 hab para Carazinho e 10,45/ 10.000 para Passo 
Fundo), provavelmente pelo período do verão na Região Sul, com temperaturas superiores a 30ºC 
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(figura 1). Santos e Chiocheti (2016) identificaram aumento de internações por efeitos climáticos 
e variações drásticas de temperatura justificaram esse efeito devido a alterações no sistema 
circulatório tais como desidratação, depleção do sal, aumento da viscosidade sanguínea, elevação 
dos níveis de colesterol e da sudorese. Neste trabalho, observamos diminuição das internações 
no período de abril a junho/2020 em ambos os municípios (figura 1). Normando e Melo (2021) 
também verificaram um decréscimo nas internações no período de março a maio de 2020 em 
relação ao ano de 2019 no Brasil. Acreditamos que essa diminuição nas taxas de morbidade tem 
relação com o início da pandemia de Covid-19, visto que parte dos leitos hospitalares foram 
destinados aos pacientes graves infectados pelo coronavírus, com diminuição de hospitalização 
por outras doenças. Também pode ter relação com o planejamento inadequado no manejo das 
doenças cardiovasculares durante a pandemia.

Conclusão: No período do estudo a tendência das internações por doenças cardiovasculares em 
Passo Fundo e Carazinho foi decrescente, possivelmente por situações cotidianas e inesperadas 
como mudanças de temperatura e pelo cenário pandêmico. É necessário que essas taxas sejam 
permanentemente monitoradas para um planejamento assertivo na área da saúde, minimizando 
os agravos relativos a essas patologias. 

Referências: SANTOS, G. M. D.; CHIOCHETI, N. B. Alterações extremas de temperatura e seus efeitos no 
sistema cardiovascular. In: Conic Semesp, 2016, Franca, SP. Disponível em: <http://conic-semesp.org.br/
anais/files/2015/trabalho-1000020711.pdf>. Acesso em 7 jun. 2021.
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Cardiol. 2021; [online], p.0-0. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/
YNHQRxqZLCMZVYt7qyPcxSF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 6 jun. 2021.
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Introdução: A Lei N° 13.964/2019, encunhada como Pacote Anticrime, trouxe ao campo de 
processualística criminal uma série de mudanças preconizadas pela sua vigência. Dentre estas, a 
necessidade de haver reavaliação periódica feita a cada 90 dias, realizada de ofício pelo magistrado 
acerca das prisões preventivas, “sob pena de tornar a prisão ilegal” (Brasil, 2019). Não obstante, 
tal possibilidade sofreu mudança de interpretação jurisprudencial, realizada pelo Habeas Corpus 
197.996 São Paulo, julgado pelo Ministro Nunes Marques no ano de 2021, cuja decisão desconfigurou 
a previsão positivada no texto legal, decidindo que a inobservância a esta regra não configuraria 
revogação automática da preventiva e nem a tornaria prisão ilegal, parecendo denotar a parte o 
encargo de provocar o juiz para que este revise o decreto de prisão preventiva.

Metodologia: A prisão preventiva nos dizeres de Távora e Alencar (2020, p.1103), é uma 
ferramenta de encarceramento eficiente que pode ocorrer durante toda a persecução penal e na 
fase processual, desde que presentes os lastros probatórios mínimos que justifiquem a prisão. 
Sendo necessária a “demonstração de prova de existência do crime, revelando a materialidade, 
assim como os indícios suficientes de autoria ou participação na infração” (Art.312, CPP), devendo 
esta ser “motivada e fundamentada” (Art.312, §2°, CPP). Finalmente, o Art. 316 do CPP prevê 
a possibilidade de revogação da preventiva, “ de ofício ou a pedido das partes”, se “verificar a 
falta de motivo para que ele subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões 
que a justifiquem”. A revogação de prisão preventiva “ocorre quando não mais subsistem os 
motivos que legitimaram a segregação” (Lopes, Jr., 2020, p.742), assim desaparecendo o chamado 
periculum libertatis que autorizou a possibilidade da prisão preventiva, cessa o suporte fático 
que a legitimou, devendo o juiz revogar a prisão e conceder liberdade plena ao agente (Lopes, Jr., 
2020, p.742). Não obstante, a previsão contida no parágrafo único do mencionado, traz a figura 
do relaxamento da prisão preventiva, sinônimo de ilegalidade prisional, dispondo que quando 
não atender os requisitos a prisão deve ser imediatamente ser revogada, por ofender a lei (Art.5°, 
LXVI, CF). Todavia, a decisão adversa do Ministro Nunes Marques colocou a interpretação de não 
ser compulsória a regra da revisão de nonagesimal consubstanciada ao parágrafo único do art.316 
“sob pena de tornar a prisão ilegal”, decidindo que a não observância desta regra “não implicaria 
em revogação automática da prisão preventiva (STF, 2021, p.2). Não obstante, parece-nos que 
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referida decisão jurisprudencial parece ter sido completamente equivocada, e pautada em dar 
comodidade ao magistrado, o dando a possibilidade de não ter que reaver decisões a cada noventa 
dias, ensejando a prisão ilegal que deveria ser imediatamente relaxada. O que torna tal interpretação 
jurisprudencial do ilustre Ministro como inconstitucional por fomentar prisões equivocadas e sem 
amparo da lei, ferindo o aludido Art.5°, LXVI e o Art.93, IX, ambos da Carta Magna de 1988. Por 
corroborar o esquecimento do até então réu (pois nesse momento nem condenação sofreu ainda, 
o que leva presumir ainda sua inocência), junto ao sistema prisional, o levando ao que seria um 
cumprimento antecipado de pena, ou até mesmo uma condenação antecipada, devido ao simples 
ato de não ter havido uma revaliação e uma nova fundamentação do magistrado, no que tange, se 
deveria ou não, ser mantida a prisão preventiva.

Conclusão: Com base no que emana a Constituição Federal, ao dar garantias de não haver 
prisões ilícitas, decisões sem fundamentação, e dar ao acusado presunção de sua inocência e ampla 
possibilidade de defender-se, deveria ser levada em conta a interpretação literal consubstanciada 
ao Art.316, Parágrafo Único, sendo ao ponto de vista constitucional errônea e equivocada a posição 
jurisprudencial tomada.

Referências: 1. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
Distrito Federal: Senado, 1988. 

2. BRASIL. Código de Processo Penal de 1941. Distrito Federal: Senado, 1941. 

3. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 197.996 de São Paulo. Brasília, Distrito Federal, 
2021.

4. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 17° Edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2020.

5. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar R. Novo Curso de Direito Processual Penal. 15° Edição. Editora 
JusPODIVM: Salvador, 2020.
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Introdução: Com o crescente aumento da população no país, e também em decorrência das 
mudanças na situação econômica da sociedade, fez-se necessário algumas alterações nas políticas 
públicas e na legislação brasileira, em relação a aquisição de moradias. Com a legalização do ato 
costumeiro de construções em superfícies e lajes, a população passou a formalizar através de 
contratos tais construções. Também proporcionou alternativas seguras para muitos cidadãos da 
aquisição da casa “própria”. Este trabalho de pesquisa tem a finalidade de advir sobre possíveis 
situações contrárias ou favoráveis em face da nova legislação. Apontando aspectos em relação a 
questionamentos no que tange ao atendimento ou não da demanda por moradia, já que, a crise 
financeira vem se agravando diariamente, deixando muitas pessoas desabrigadas. 

Metodologia: É notório que a demanda por moradia por parte da população brasileira mais 
vulnerável é demasiadamente grande. A prática do direito de superfície vem ao encontro desta 
necessidade. De acordo com Marques; et al, (2018, p. 179), “O direito de superfície tem origem 
no Direito Romano. Está presente no Brasil desde o século XIX, pela Lei de 20 de outubro de 
1823, perdurando até o ano de 1864”. Com o crescente aumento da população no país, fez-
se necessário uma adequação desta prática junto a legislação brasileira na busca por soluções 
para o déficit de um dos direitos sociais. Tal alteração possibilitou o atendimento à demanda 
habitacional, garantindo a muitos o direito de moradia. Conforme o art. 21 do Estatuto da Cidade, 
“o proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo 
determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de 
imóveis”, sendo que este direito é real e autônomo. Com a evolução do direito de superfície, e o 
aumento da necessidade por maior número de habitação, surge no Brasil, a prática de construções 
sobre elevação, formalizada como o direito de laje. Em relação a este, o art. 1.510-A do C/C nos 
diz que “o direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias 
autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o 
proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta 
daquela originalmente construída sobre o solo”. Com a positivação de leis referentes a tais atos, 
gerou direitos e deveres para ambas as partes. Após o registro do instrumento realizado entre 
ambas, geram obrigações de natureza jurídicas e reais, sendo que até este momento, é mantido 
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somente relações obrigacionais entre o proprietário e o superficiário. Tal contrato pode ser 
oneroso ou gratuito, (HENNIKA, SANTIN, 2018, p.7-15). De acordo com Carvalho Filho(2013, 
p 203), “ao superficiário que incumbe o ônus de responder pelos encargos e tributos incidentes 
sobre a propriedade superficia?ria”. Posto isso, o dono do solo passa a ser somente titular da 
propriedade, não auferindo qualquer vantagem pelo uso do terreno. Com isso são estabelecidos 
limites aos direitos, fazendo com que o concessionário possa utilizar a parte do imóvel que não 
for usada pelo superficiário, incluindo o subsolo e o espaço aéreo. Este acordo pode possuir prazo 
determinado ou indeterminado, delegando esta tarefa ao arbítrio das partes (BRASIL, 2013, p. 
116). Para a concretização de tais obras, faz-se necessário a observância das normas contidas no 
plano diretor municipal. Apesar de tais mudanças nas políticas públicas e na legislação brasileira, 
ainda existe uma carência de maior atenção para suprir a grande demanda em prol da eficácia 
de um dos direito sociais garantido no art. 5º da CF e para assegurar o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

Conclusão: Isto posto, fica evidenciado que o mercado imobiliário atual é incapaz de atuar 
somente a partir dos direitos reais clássicos. O direito de superfície e de laje é essencial para o 
cumprimento da função social da propriedade e das políticas urbanas, proporcionando melhor 
aproveitamento do espaço físico e concebe mais moradias regulares às populações mais vulneráveis. 

Referências: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao estatuto da cidade. São Paulo: Atlas, 
2013.
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dos Deputados,2002. HENNIKA, Luís Henrique da Silva.; SANTIN, Janaína Rigo. Direito de superfície 
e direito de laje: Uma análise à luz do direito urbanístico. RLJB, n.3, 2018. Disponível em: https://www.
cidp.pt/revistas/rjlb/2018/3/2018_03_0801_0835.pdf Acesso em: 21 jul. 2021.

MARQUES, Carolina Corso Rodrigues; et al - Legislação urbanística aplicada. Porto Alegre: SAGAH, 2018.
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Introdução: Os sarcomas de tecidos moles são um grupo heterogêneo de neoplasias mesenquimais 
malignas com comportamento clínico e achados histopatológicos semelhantes. Representam 
oito a 15% dos tumores cutâneos e subcutâneos em cães de porte médio a grande e de meia-
idade a idosos, oriundos de tecidos conjuntivos, como adiposo, neurovascular, muscular e tecido 
fibroso (JARK et al., 2017). O grupo inclui tumores da bainha do nervo periférico, lipossarcomas, 
fibrossarcomas, mixossarcomas, tumores da parede perivascular (hemangiopericitomas) e 
sarcomas indiferenciados. São massas pseudoencapsuladas de margens mal definidas, com altos 
índices de recidiva e baixo a moderado potencial metastático (CASTRO; CAMPOS; MATERA, 
2019). Por ter comportamento invasivo, a remoção cirúrgica com margem de segurança é a técnica 
indicada, podendo associar a radioterapia, eletroquimioterapia, entre outras (JARK et al., 2017). O 
objetivo do relato é descrever o tratamento de um sarcoma de tecidos moles em um canino.

Metodologia: Foi atendida uma canina de oito anos, sem raça definida, pesando 20 kg e castrada, 
que apresentava nódulos há um ano no membro pélvico direito (MPD), na cadeia mamária e na 
região ventral do tórax. Foi solicitado hemograma completo e perfil bioquímico (albumina, ALT, 
FA, creatinina, ureia), que estavam normais. Para o estadiamento tumoral, solicitou-se radiografia 
de tórax, ultrassom abdominal e citologia. Não foram visualizadas alterações compatíveis com 
metástases nos campos pulmonares ou órgãos abdominais. A citologia do nódulo de M5 esquerda 
deu sugestiva de neoplasia epitelial maligna, provável carcinoma complexo, o nódulo do tórax deu 
sugestivo de neoplasia mesenquimal benigna, provável lipoma, e o nódulo de MPD deu sugestivo 
de neoplasia mesenquimal maligna, provável tumor de parede perivascular. Com base nos exames, 
indicou-se a amputação alta do MPD. A paciente foi pré medicada com dexmedetomidina (3µg.
kg-1), cetamina (1mg.kg-1) e metadona (0,3mg.kg-1), pela via intramuscular e antibioticoterapia 
com cefalotina (25mg.kg-1/IV). A indução anestésica foi realizada com propofol (3mgkg-1/IV), 
intubação orotraqueal para manutenção anestésica com isoflurano vaporizado em oxigênio 100%, 
além de bloqueio epidural com bupivacaína (0,26ml.kg-1) e morfina (0,1mg.kg-1). Com o cão em 
decúbito lateral esquerdo, foi feita a antissepsia prévia com clorexidina degermante 2%, seguido 
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de álcool 70%. A antissepsia definitiva foi feita com clorexidina alcóolica 0,5%. Procedeu-se com 
a incisão de pele ao nível do terço médio femoral, divulsão do subcutâneo, isolamento da artéria 
femoral para realização da técnica das três pinças e ligadura em massa com poliglecaprone nº2-
0, sendo realizado mesmo procedimento na veia femoral. A secção do nervo femoral, seguido 
do isolamento e secção dos grupos musculares mediais e laterais, assim como a secção do nervo 
isquiático foi procedida com cautela. Por fim, foi rebatida a musculatura inserida no fêmur 
proximal e desarticulada a cabeça do fêmur através da incisão da cápsula articular e do ligamento 
redondo da cabeça femoral. A aproximação da musculatura foi através de padrão sultan com 
poliglecaprone nº2-0, e aproximação do subcutâneo em padrão swift na 1° camada e zig-zag na 2° 
camada, com poliglecaprone nº2-0 e 3-0. A dermorrafia foi realizada em padrão sultan com nailon 
nº4-0. O membro foi encaminhado para análise histopatológica que confirmou ser um sarcoma de 
tecidos moles grau II. Na internação, foi prescrito meloxicam (0,1mg.kg-1, SID), cetamina (1mg.kg-
1, TID), dipirona (22,5mg.kg-1, TID), metadona (0,25mg.kg-1, TID) e cefalotina (22mg.kg-1, TID). 
O paciente obteve alta após dois dias internado e novo exame de sangue normal, sendo prescrito 
tramadol, omeprazol, dipirona, meloxicam e cefalexina para uso em casa (nas doses supracitadas). 
Após 14 dias da alta, a ferida estava drenando pequena quantidade de seroma, sendo indicado uso 
de pomada a base de neomicina e bacitracina até a ferida estar cicatrizada.

Conclusão: A amputação por desarticulação do MPD foi o tratamento mais adequado, garantindo 
margem de segurança e reduzindo a chance de metástase, além de que os animais apresentam 
uma boa capacidade de adaptação. Por apresentar pouca resposta à quimioterapia, a mesma não 
foi indicada de imediato. Porém, é indicada a continuidade da clínica oncológica, agora, da cadeia 
mamária, para evitar também metástases.

Referências: CASTRO, P. F.; CAMPOS, A. G.; MATERA, J. M. Sarcoma de tecidos moles em cães: a ressecção 
cirúrgica cura?. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, São 
Paulo: Conselho Regional de Medicina Veterinária, v.17, n.2, p.48-54, 2019. DOI https://doi.org/10.36440/
recmvz.v17i2.37921. Disponível em: https://www.revistamvez-crmvsp.com.br/index.php/recmvz/arti-
cle/view/37921/42620. Acesso em: 23 jun. 2021.
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Introdução: O diafragma é uma estrutura em formato de domo que possui uma porção tendinosa 
central circundada por músculo estriado. Em casos de acidentes, brigas ou traumatismos, ocorre 
uma alteração no gradiente de pressão entre a cavidade torácica e abdominal, que leva a perda na 
continuidade do diafragma, denominado hérnia diafragmática traumática – HDT (MACPHAIL; 
RADLINSKY, 2021). Geralmente a ruptura, que pode ser radial, circunferencial ou mista, ocorre 
nas porções musculares, formando um orifício pelo qual os órgãos da cavidade abdominal podem 
se projetar (OLIVEIRA, 2018). O diagnóstico precoce e a realização da cirurgia nas primeiras 72 
horas pós-trauma diminuem os casos de mortalidade (OLIVEIRA, 2018). O diagnóstico definitivo 
é feito pela radiografia, exames de sangue são necessários para avaliar o estado geral do paciente, 
determinando se está apto à cirurgia (DE CARVALHO, 2018). O objetivo desse trabalho é relatar o 
caso de uma hérnia diafragmática traumática em um felino.

Metodologia: Foi atendido um felino macho, sem raça definida, com 8 meses de idade, pesando 
5,25 kg e castrado, que apresentava dificuldade respiratória há um dia e suspeita de atropelamento. 
Estava debilitado, com mucosas hipocoradas, taquipneia, algia à palpação abdominal superficial, 
pulso forte e desidratação leve. Foi solicitado hemograma completo e bioquímica sérica, onde se 
observou trombocitopenia, agregação plaquetária, basofilia, poiquilocitose, neutrofilia com desvio 
à direita, linfopenia, crenação e aumento da enzima alanina aminotransferase (ALT) podendo ter 
ocorrido secundariamente a herniação hepática. Na radiografia de tórax, havia perda da silhueta 
cardíaca, falha na continuidade do diafragma e projeção de órgãos abdominais. Assim, confirmando 
o diagnóstico de HDT, foi indicada a herniorrafia diafragmática por celiotomia e colocação de 
dreno de tórax direito. O paciente foi pré-medicado pela via intravenosa com diazepam (0,2mg/
kg), fentanil (2,5µg/kg) e cetamina (1mg/kg), além de antibiótico profilático com cefalotina (25mg/
kg). Indução anestésica foi realizada com propofol (3mg/kg/IV) e a manutenção anestésica com 
isoflurano, além de infusão contínua de fentanil (2,5µg/kg/h/IV) e cetamina (0,6mg/kg/h/
IV) para analgesia. Iniciou-se pela incisão pré-umbilical de pele, divulsão do subcutâneo e 
incisão de linha alba. Observado presença de hemoperitônio e ruptura esplênica, onde já havia 
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formado coágulo e sem sangramento ativo, possibilitando realizar uma esplenectomia parcial da 
porção rompida e necrosada. Localizada a ruptura diafragmática circunferencial no lado direito 
juntamente com o omento e fígado herniados, sendo reposicionados para a cavidade abdominal. 
Introduzido um dreno torácico nº10 e fixado com ponto chinês usando náilon nº2-0 no hemitórax 
direito e corrigida a herniorrafia com uma sutura contínua simples usando polidioxanona nº2-0. A 
celiorrafia foi realizada com o mesmo fio em padrão simples contínuo, o subcutâneo foi reduzido 
com poliglecaprone 25 nº3-0 em padrão zigue-zague e a dermorrafia foi feita com fio poliamida nº4-0 
em padrão sultan. Durante o transoperatório foi administrado uma dose de atropina (0,022mg/kg) 
para reverter uma hipotensão transitória. O mesmo permaneceu internado, recebendo cefalotina 
(25mg/kg/IV/TID), dipirona (25mg/kg/IV/TID), metadona (0,3mg/kg/SC/TID), meloxicam 
(0,05mg/kg/IV/SID) e drenagem de tórax a cada 2 horas, período este que foi espaçado com a 
diminuição da produção de pneumotórax para a cada 4 e 6 horas, até sua remoção que ocorreu 
após dois dias de drenagem. Nos exames de sangue, apresentava trombocitopenia, agregação 
plaquetária, neutrofilia, eosinopenia, linfopenia, ALT levemente aumentada e soro levemente 
ictérico. O paciente recebeu alta após três dias, sendo prescrito omeprazol, cefalexina e dipirona 
para administração em casa. No retorno após 10 dias, foram removidos os pontos e indicado a 
aplicação de pomada a base de gentamicina e sulfadiazina onde a ferida não estava cicatrizada.

Conclusão: Pelo fato da HDT ser uma urgência médica, a mesma deve ser corrigida o mais 
rápido possível. A drenagem torácica em períodos espaçados foi importante para reestabelecer 
gradualmente a pressão negativa do tórax, evitando causar pneumotórax ou edema pulmonar 
por reexpansão. Após o período crítico das primeiras horas do pós-operatório, o prognóstico do 
paciente em questão torna-se favorável.

Referências: DE CARVALHO, C. S. Hérnia diafragmática traumática em felino: relato de caso. 2018. 56p. 
Monografia (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz 
das Almas, 2018. Disponível em: www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/handle/123456789/1397. Acesso em: 
15 jun. 2021.

MACPHAIL, C.; RADLINSKY, M. Cirurgia do sistema respiratório inferior: cavidade pleural e 
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Introdução: A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, causada por bactérias 
patogênicas do gênero Leptospira. É transmitida ao homem por contato direto ou indireto com a 
urina de animais infectados e é considerada um problema mundial de saúde pública. A infecção 
pode se apresentar sob diversas formas clínicas, variando de assintomática a quadros mais graves, 
os quais podem levar à morte. No Brasil, ocorre durante todos os meses do ano e em todas as 
regiões do país, no entanto, observa-se maior incidência em meses com altos índices pluviométricos, 
principalmente em centros urbanos, locais de aglomeração populacional de baixa renda, condições 
inadequadas de saneamento e alta infestação de roedores. A doença pode ser, inclusive, apontada 
como indicador social. O trabalho realizado propõe uma análise de situação da leptospirose em 
Passo Fundo de 2007 a 2019, para subsidiar ações de pesquisa e extensão no enfrentamento desse 
problema de saúde. 

Metodologia: A leptospirose humana é classificada como Doença Tropical Negligenciada 
(DTN), porém não é dada como prioridade nas políticas públicas. Caso seja diagnosticada e tratada 
precocemente, não tem um nível elevado de mortalidade, porém, sem tratamento, aumentam as 
chances de gravidade. Considerando que sua transmissão ao homem se dá pelo intermédio de 
roedores e esses revelam más condições de higiene, a ocorrência da leptospirose revela-se com um 
indicador social de uma população. O trabalho consistiu em um estudo descritivo, transversal, 
que utilizou como fonte de dados o DATASUS, base de dados do Ministério da Saúde de acesso 
público (dispensa apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa). Foram consideradas as variáveis: 
faixa etária, escolaridade e desfecho clínico (cura ou óbito). Em Passo Fundo, RS, as maiores taxas 
de leptospirose foram no ano de 2014 (8,18/ 100.000 habitantes) e a faixa etária mais afetada foi 
a de 20 a 39 anos (8 casos), em pessoas com baixa escolaridade. Ao comparar essa taxa de 8,18/ 
100.000 hab de Passo Fundo com municípios maiores como Caxias do Sul (0,85/ 100.000 hab) 
e Porto Alegre (2,24/ 100.000 hab), a taxa de Passo Fundo foi no mínimo quatro vezes maior, 



Página 649

sinalizando condições de higiene mais críticas no centro urbano avaliado. Um estudo realizado 
no Rio Grande do Sul demonstrou que as inundações e a densidade populacional, principalmente 
rural, representaram 64% das influências de suscetibilidade da leptospirose. Os autores concluíram 
que a maior incidência da doença ocorre no litoral, nas regiões oeste e central do estado, e na 
região metropolitana de Porto Alegre, sendo baixos os números no norte do estado, divergindo 
de nossos achados. Acreditamos que a diferença se deu pela metodologia de coleta de dados: em 
nosso trabalho partimos de casos notificados da doença, enquanto Nascimento et al (2019) fizeram 
análise espacial das variáveis socioambientais, utilizando sistemas de informações geográficas. 
De qualquer modo, a situação é preocupante pois a leptospirose revela-se como um problema de 
saúde pública e está vinculada a noções de saneamento básico, higiene, acondicionamento correto 
de resíduos e educação em saúde. Refletimos, ainda, que um dos principais empecilhos para 
evitar a ocorrência da doença é a falta de engajamento da população. O papel da universidade é 
muito relevante especialmente no desenvolvimento de projetos de extensão como VivA! EMAU e 
ComSaúde que vão ao encontro da máxima de que saúde não é apenas a inexistência de doenças, 
mas sim a possibilidade de que as comunidades tenham condições dignas de moradia, saneamento 
básico e acesso a informações para a prevenção de doenças. Assim, a transversalização da ciência 
torna-se imprescindível no enfrentamento dos problemas de saúde.

Conclusão: A compreensão epidemiológica dos casos de leptospirose em nosso município 
demonstrou que, apesar dos números dos casos serem baixos, excedem muito os parâmetros 
de cidades maiores. Tal cenário é preocupante pois essa doença negligenciada pode ser evitada 
e indica más condições de vida da população mais vulnerável economicamente, bem como a 
ineficácia das políticas públicas no seu controle. 

Referências: MARTINS, M., SPINK, M. Human leptospirosis as a doubly neglected disease in 
Brazil. Ciencia & saude coletiva, 25(3), 919–928, 2020. Disponível em https://doi.org/10.1590/1413-
81232020253.16442018. Acesso em 29 Jul. 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigilância em saúde no Brasil 2003/ 2019: da criação da Secretaria de Vigilância 
em Saúde aos dias atuais. Disponível em: http://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos. Acesso em 
29 Jul. 2021.

NASCIMENTO, V. F.; et al. Análise espacial da leptospirose no Rio Grande do Sul, Brasil. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 19. (SBSR), 2019, Santos. São José dos Campos: INPE, 
2019. p. 2133-2136. Disponivel em: http://urlib.net/rep/8JMKD3MGP6W34M/3U38UA2. Acesso em: 07 
Ago.2021
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Introdução: O presente trabalho busca analisar a obsolescência programada na sociedade de 
hiperconsumo como uma das estratégias do modelo de desenvolvimento capitalista, pautado 
pelo lucro, que incute necessidades e desejos de consumo no indivíduo, bem como o direito 
fundamental à informação. Justifica-se a importância do tema, tendo em vista que se vive em 
uma sociedade de hiperconsumo, que incentiva o consumidor a comprar incansavelmente. A 
obsolescência programada é o planejamento, por parte do fabricante, sobre quando um produto se 
tornará obsoleto, fazendo com que o consumidor troque um produto que adquiriu recentemente 
por um novo produto. Assim, questiona-se: o direito fundamental a informação apresenta-se 
como instrumento capaz de combater a obsolescência programada? À vista disso, objetiva-
se compreender, no presente estudo, a sociedade atual, denominada de hiperconsumo. Ainda, 
analisar como a obsolescência programada se manifesta nessa sociedade e discorrer sobre o direito 
à informação. 

Metodologia: O consumo está presente em toda e qualquer sociedade e é parte integrante da 
vida das pessoas. Assim, o consumo é compreendido como uma atividade necessária à subsistência 
e “tem raízes tão antigas quanto os seres vivos”. Mas, “de maneira distinta do consumo, que é 
basicamente uma característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo 
é um atributo da sociedade” (BAUMAN, 2008. p. 37-41). Nessa senda, nossa sociedade é definida 
como de hiperconsumo. O hiperconsumo se caracterizou por um consumo exagerado e “faz 
com que o consumidor afogue seu tédio na aquisição de mais e mais bens, o que demonstra que 
nenhum bem consegue trazer a felicidade que ela, cidadão/consumidor almeja, ou o que necessita 
para ser feliz” (ALVES, 2015, p. 240). Também, a sociedade se consolida em forma de aparências, 
no ser e ter. As pessoas passaram a ter valor pelo que possuem e não pelo que são. Desse modo, 
se o indivíduo é visto pelo que ele tem, a única maneira de conquistar um lugar de destaque 
é comprando bens. Logo, diante de uma sociedade de consumo, que induz os consumidores 
a comprarem e descartarem rapidamente, as vontades se tornam insaciáveis, momento que as 
pessoas acabam, por necessidade ou não, consumindo sempre mais. Com intuito de alavancar a 
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economia, gerar riquezas e aumento de empregos desenvolveu-se, na sociedade de hiperconsumo, 
a figura da obsolescência programada. Tal fato ocorre quando o fornecedor coloca uma validade 
para o produto, transformando um artigo que possuiria vida útil longa em um objeto que a 
durabilidade será menor, consequentemente tornando-se inútil, na maioria das vezes, logo após o 
prazo de garantia terminar. Assim sendo, nos dias atuais, observa-se que a sociedade é vítima da 
obsolescência programada. Nesse sentido, enquanto os produtos são vendidos, os fornecedores já 
estão trabalhando em novas versões visando, novamente, ludibriar o consumidor para a compra. 
De acordo com Latouche “com a obsolescência programada, a sociedade do crescimento possui a 
arma absoluta do consumismo. Em prazos cada vez mais curtos, os aparelhos e os equipamentos, 
das lâmpadas eléctricas aos pares de óculos, entram em pane devido à falha intencional de um 
elemento. Impossível encontrar uma peça de reposição ou alguém que conserte. Se conseguíssemos 
pôr a mão na ave rara, custaria mais caro consertá-la do que comprar uma nova” (2009, p. 21). A 
figura da obsolescência programada revela-se uma mola propulsora da sociedade de consumo, 
contudo traz consequências graves para o consumidor, principalmente pois verifica-se que ocorre 
a violação do direito à informação, garantia constitucional e também prevista no CDC. Assim, 
destaca-se que a obsolescência programada consiste em uma omissão do dever de informação e de 
uma manipulação dessa informação, posto que se espera um determinado tempo de vida útil do 
produto, porém este tempo é diminuído de modo doloso pela indústria, a fim de tornar o produto 
obsoleto num menor tempo. 

Conclusão: Constata-se que a prática da obsolescência programada poderia ser evitada ou 
minorada por meio da efetivação do direito à informação, previsto na CF e no CDC, o qual se 
materializa, principalmente, por meio de políticas públicas educacionais, como a educação para o 
consumo. Além disso, o alcance desses objetivos depende, também, da colaboração da sociedade, 
por meio do consumo consciente.

Referências: ALVES, Leonio José. Hiperconsumo e tutela preventiva do decrescimento. Revista Direito 
Ambiental e Sociedade, v. 5, n. 1, 2015. p. 224-247, p. 240.

BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução de 
Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

LATOUCHE, Serge. O pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução por Claudia Berliner. São 
Paulo: Editora WMI Martins Fontes, 2009.
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Introdução: O presente trabalho visa analisar o comércio eletrônico e os desafios da proteção do 
consumidor nesta modalidade de consumo. Para tanto, busca-se investigar se as formas de proteção 
conferidas no Código de Defesa do Consumidor são eficientes nas relações de consumo realizadas 
no comércio virtual. Justifica-se a importância do estudo, tendo em vista que com a pandemia da 
Covid-19 no ano de 2020, ocorreu um aumento nas relações entre consumidores e fornecedores no 
comércio eletrônico, o que desencadeou uma maior preocupação com a proteção dos direitos dos 
consumidores. Assim, objetiva-se estudar se houve aumento ou não nas reclamações registradas 
no Balcão do Consumidor de Casca no ano de 2020, envolvendo comércio eletrônico, comparado 
com os anos de 2018 e 2019, anteriormente a pandemia, tendo em vista que essa modalidade de 
consumo teve grande procura com a pandemia. 

Metodologia: A pandemia provocada pelo novo coronavírus impactou fortemente nas relações de 
consumo, inclusive instigando os consumidores para que buscassem uma nova forma de consumir 
sem sair de casa, o que ocasionou um aumento nas relações de consumo por meio do comércio 
eletrônico. O comércio eletrônico, também denominado e-commerce, pode ser caracterizado como 
qualquer relação de consumo entre um consumidor e um fornecedor realizada através de uma 
empresa virtual, ou seja, trata-se, basicamente, de uma forma de comércio na qual a transação 
é feita de forma eletrônica. Com a pandemia da Covid-19 ocorreu um aumento expressivo no 
consumo por meio do comércio virtual, o que propiciou, também, os riscos de golpes para com 
os consumidores. Assim, para regular o comércio eletrônico, tem-se o Código de Defesa do 
Consumidor e o Decreto Lei nº 7.962/13, que expõem aspectos que devem ser observados quando 
os consumidores forem comprar em websites. Devido ao aumento do consumo pela internet e 
em vista das vantagens e dificuldades presentes quanto a efetivação do comércio via eletrônica 
foi realizada uma análise junto ao Balcão do Consumidor de Casca. A pesquisa teve foco nas 
relações de consumo realizadas nos anos de 2018, 2019 e 2020. No ano de 2018 foram registradas 16 
reclamações no Balcão do Consumidor de Casca envolvendo o comércio eletrônico. No que tange 
ao ano de 2019 o número de registros de reclamações junto ao Balcão do Consumidor de Casca 
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foi de 12 e em 2020 foram recepcionadas pelo Balcão do Consumidor de Casca 11 reclamações 
referentes a compra realizadas de forma remota. Neste ínterim, buscou-se relatar os problemas 
mais frequentes e qual o índice de acordo obtido nessas transações. Assim, percebe-se que de 
acordo com o Gráfico 1 – Anexo A, no ano de 2018 obteve-se acordo em 87,5 % das reclamações 
atendidas. Já, no ano de 2019 obteve-se acordo em 75% das reclamações atendidas e no ano de 
2020 obteve-se acordo em 63,6% das reclamações atendidas. Ainda, foi analisado quais seriam 
as principais causas de reclamações. No ano de 2018 as principais causas foram a não entrega 
do produto (50%), a restituição do valor pago (18,7%) e a insatisfação com o produto ou serviço 
(18,7%). No ano de 2019, destaca-se como principais causas, novamente a não entrega do produto 
(33,3%), produtos que apresentaram vícios ou defeitos (16,6%) e arrependimento (16,6%). Já em 
2020, as duas principais causas são, novamente os vícios ou defeitos (27,7%) e a não entrega do 
produto (27,7%), conforme verificado pelo Gráfico 2 – Anexo A. Em resposta a problemática 
apresentada e com base nos dados levantados, destaca-se que embora tenha havido um aumento 
do consumo no ambiente virtual, ocorreu uma diminuição da procura do Balcão do Consumidor 
de Casca para resolução de conflitos envolvendo essas relações. 

Conclusão: Os direitos do consumidor são direitos fundamentais, previstos na Constituição 
Federal. A par disso, necessário que a legislação vigente mantenha-se efetiva no que tange ao 
e-commerce. Também, imprescindível uma melhor política com os consumidores, uma forma 
mais segura de realizar transações na rede e uma maior fiscalização no comércio eletrônico.

Referências: BRASIL, PLANALTO. Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. Disponível em: < http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm>. Acesso em: 03/08/2021.

NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 64, p. 154- 163, jan. - abr. 2014. 
Disponível em: <https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista64/revista64_154.pdf 
>. Acesso em 03/08/2021.
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Introdução: O aplicativo calculadora de determinantes apresentado neste resumo foi idealizado 
e construído com o objetivo de instrumentalizar os alunos da 2ª série do Ensino Médio com 
uma ferramenta acessível para o apoio no estudo das matrizes, especificamente no cálculo de 
determinantes de ordem 1, 2, 3 e 4. Ressaltando que determinante é um número associado à matriz 
quadrada, sendo obtido a partir de cálculos efetuados entre os elementos dessa matriz. Dessa forma, 
a construção de um aplicativo para auxiliar no ensino de matemática visa promover a inserção da 
cultura digital no cotidiano da sala de aula em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC, 2017), tendo em vista que proporcionará a compreensão e utilização de tecnologias digitais 
de forma crítica, significativa e ética, instigando com isso o protagonismo juvenil. 

Metodologia: A calculadora de determinantes foi construída de forma colaborativa como 
requisito avaliativo da disciplina de Construção de Objetos Digitais de Aprendizagem no 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UPF. Inicialmente foi 
apresentado pelo professor a proposta e o objetivo do trabalho final da disciplina, que era a criação 
de aplicativos para dispositivo móvel utilizando a plataforma Thunkable X, disponível no site 
<https://thunkable.com/#/>. Após o levantamento de temas, os grupos foram formados para 
a estruturação do trabalho. Tendo como área a matemática, a escolha do tema Determinantes 
surgiu das experiências vivenciadas em sala de aula pelos membros da equipe, que evidenciam 
a necessidade de levar as tecnologias digitais para a dinamização das atividades. A plataforma 
Thunkable é muito prática, pois utiliza a programação visual de arrastar e largar (drag and 
drop), ou programação em blocos. O aplicativo possui 8 telas, a primeira traz a capa com o nome 
do aplicativo e o botão “próxima página”; a segunda instiga o usuário a uma ideia do que é 
determinante e a terceira conceitua. A quarta tela apresenta as opções de escolha do tamanho de 
matrizes para o cálculo do seu determinante, visto que a sua escolha o direciona para a tela de 
inserção dos elementos da matriz; a quinta possibilita o cálculo do determinante de uma matriz 
de ordem 1, onde o algoritmo a11 é o próprio elemento; a sexta tela refere-se a matriz de ordem 
2, onde a programação seguiu o seguinte algoritmo: a diferença entre o produto dos elementos 
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da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária; a sétima tela pertence 
a matriz de ordem 3, no qual a programação do algoritmo baseia-se na regra de Sarrus; e por fim 
a oitava segue o Teorema de Laplace. A calculadora pode ser acessada através do link https://x.
thunkable.com/projectPage/6070ad0c2eb1d6034178fd08. Esse aplicativo foi idealizado como 
instrumento motivador para realização das atividades de determinantes, para tanto procurou-se 
construir uma interface amigável, ou seja, de fácil interação e intuitiva com as funcionalidades 
dispostas de forma didática.

Conclusão: A construção de um aplicativo como uma ferramenta de apoio ao ensino de matemática 
teve como propósito dinamizar a aprendizagem do cálculo de determinantes, bem como mostrar 
que o celular é um importante instrumento pedagógico. A calculadora de determinantes é um 
projeto em andamento, e pretende-se implementar novas telas com outras ordens de matrizes, 
além de dicas e informações.

Referências: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: 
MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.



Página 657

FOTOPROTEÇÃO CUTÂNEA: UMA REVISÃO NARRATIVA

Autor Principal: Érica de la Torre Prado Pereira

174403@upf.br

Coautores: Érica de la Torre Prado Pereira; Maísa Rizzotto Sotili; Raquel Eliza Tadiotto; Mariana 
Risson; Patrick Bonacina

Orientador: Fabiana Tonial

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A fotoproteção é o conjunto de medidas direcionadas a reduzir a exposição solar e a 
prevenir os danos desta. A pele, por ser um órgão externo, está sujeita aos danos provocados pela 
exposição contínua e gradativa ao sol. Dessa forma, o uso de fotoprotetores é de vital importância, 
especialmente para pessoas que se expõem por períodos prolongados à radiação solar. Nesse 
viés, uma fotoproteção adequada desempenha um papel fundamental na redução da carga do 
fotoenvelhecimento e da fotocarcinogênese. As medidas fotoprotetoras envolvem uso de ampla 
linha de filtros solares, roupas de proteção, óculos de sol, entre outros. (BURNETT, 2012). Nesse 
sentido, este estudo tem como objetivo realizar uma breve revisão, através da literatura existente, 
sobre os impactos da fotoexposição e os principais tipos de fotoprotetores existentes no mercado.

Metodologia: Realizou-se uma revisão narrativa em periódicos indexados na base de dados 
Pubmed. Os descritores utilizados foram “photoprotection”, “sunscreens”, “skin”, “dermatology”. 
As informações encontradas permitiram o desenvolvimento do resumo. A fotoproteção é indicada 
para proteger a pele e prevenir de possíveis danos induzidos pela radiação ultravioleta (UV), 
como envelhecimento, queimaduras, e cânceres de pele (LATHA, 2013). Há três tipos de raios 
UV, o UVA, UVB e UVC. O UVB é o maior responsável pelo dano no DNA (desenvolvimento 
de câncer de pele) e o UVA possui maior penetração na pele levando ao envelhecimento. Já o 
UVC não atinge a superfície da terra, portanto não é abordado na fotoproteção (SUOZZI, 2020). 
Além disso, tem-se estudado sobre o impacto da luz visível na pele, e alguns estudos mostram 
que esta provoca pigmentação cutânea maior que raios UVA (YEAGER, 2019). São considerados 
fotoprotetores: protetores solares, roupas, chapéus, óculos de sol e guarda-sóis. Para roupas, os 
tecidos fotoprotetores têm como regra cobrir 94% de uma área e garantem fator de proteção 15 e 
em adição podem possuir absorventes de UV em sua composição (SUOZZI, 2020). Os protetores 
solares tópicos são divididos em orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos, conhecidos também como 
filtros químicos, tem seu mecanismo de ação baseado na absorção, ou seja, a estrutura química do 
composto é capaz de absorver a energia dos raios UV. Esses são os filtros solares de mais comum 
utilização. Os filtros solares inorgânicos, os quais eram conhecidos como filtros físicos, possuem 
mecanismo de ação baseado na reflexão e difusão da luz ultravioleta. São as propriedades reflexivas 



Página 658

que determinam a eficácia destes filtros solares. Os últimos são considerados mais seguros 
clinicamente (LATHA, 2013). Os requisitos básicos que os fabricantes de protetores solares devem 
considerar são: eficácia, segurança, registro e liberdade de patente. Os protetores solares ideais 
devem ter filtros eficientes contra a radiação UVB e UVA, ser fotoestáveis, feitos em formulações 
cosmeticamente aceitáveis, possuir fator maior que 30 e ser à prova d’água. Eles não devem ter 
nenhum efeito adverso no meio ambiente ou nos seres humanos. Os filtros UV devem ser aprovados 
pela agência reguladora local para a área em que os produtos serão comercializados (MANCUSO, 
2017). O fator de proteção (FPS), é determinado por um teste realizado com a quantidade de 2 mg/
cm2 do protetor. Entretanto, a população usa de um quarto até metade deste valor, o que leva a 
diminuição do FPS utilizado. O uso de fotoprotetores com fator maior que 70 pode amenizar as 
menores quantidades aplicadas, promovendo a proteção ultravioleta recomendada (MANCUSO, 
2017). É necessário desenvolver o letramento em fotoproteção não só dos pacientes que frequentam 
os dermatologistas; todos os médicos devem ser capazes de orientar quanto a escolha e uso de 
fotoprotetores para a prevenção de fotodano e carcinogênese pela radiação (MANCUSO, 2017).

Conclusão: Levando-se em consideração os danos acarretados pela exposição solar, dentre eles 
neoplasias de pele, torna-se fundamental o uso de fotoprotetores, como protetores solares e roupas, 
assim como faz-se necessário difundir para a população o conhecimento acerca dos requisitos 
básicos para que um filtro seja tido como eficiente, considerando-se proteção contra os raios UVA 
e UVB.

Referências: BURNETT, M. E.; HU, J. Y.; WANG, S. Q. Sunscreens: obtaining adequate photoprotection. 
Dermatologic Therapy, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 1-5, maio, 2012. 
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Introdução: A supercondutividade é um fenômeno observado em certos materiais ao atingirem 
temperaturas muito baixas, onde, ao alcançarem um valor abaixo de determinada temperatura 
crítica, Tc, o material apresenta características únicas aos supercondutores como a condutividade 
elétrica sem resistência e a completa exclusão de linhas de campo magnético internas. Devido 
ao fato de possuírem propriedades intrínsecas revolucionárias em qualquer possível aplicação, 
a pesquisa envolvendo supercondutividade se mantém relevante em mais de cem anos após sua 
primeira observação. O presente estudo possui o objetivo da realização de uma revisão sistemática 
acerca de dados disponíveis na literatura capazes de descrever qualitativamente as mecânicas 
responsáveis pela supercondutividade em certos materiais.

Metodologia: A primeira observação da supercondutividade tomou palco em 1911, na 
Universidade de Leiden pelo físico holandês Heike Kamerlingh Onnes ao medir a resistividade 
elétrica do mercúrio em gradativamente menores temperaturas, e foi observado o fato de que para 
uma temperatura próxima a 4,2 K já não existia mais qualquer resistência elétrica, a resistividade 
do mercúrio abruptamente reduziu-se a zero (ONNES, H. K., 1911). Apesar de toda a extensiva 
pesquisa acerca de supercondutividade, somente em 1957 se foi formulada uma teoria capaz 
de explicar microscopicamente o fenômeno observado, a teoria BCS da supercondutividade 
sugere que o principal mecanismo responsável pelo fenômeno seja a interação induzida entre 
dois elétrons (pares de Cooper), os quais estão altamente correlacionados, com a mediação de 
excitações coletivas da rede cristalina (fônons), onde dados pares de Cooper fluem sem resistência 
no sistema. A existência de pares de Cooper é considerada como o principal resultado da teoria 
BCS da supercondutividade, onde dados pares de elétrons se comportam como bósons e são 
descritos pela estatística de Bose-Einstein, não sendo submetidos às restrições impostas aos 
férmions, como o princípio de exclusão de Pauli, previstos dentro da estatística de Fermi-Dirac, o 
que possibilita aos pares de Cooper em condensar no mesmo nível energético. Supercondutores 
são comumente classificados em dois tipos, I ou II, onde a classificação de supercondutores do tipo 
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I e II se refere ao modo pelo qual a supercondutividade desaparece nos materiais. De acordo com 
Rocha (2005), materiais os quais expelem completamente o fluxo magnético antes de perderem a 
supercondutividade são chamados supercondutores do tipo I, e os materiais supercondutores do 
tipo II apresentam repulsão magnética completa abaixo do limite de campo crítico inferior Hc1, e 
entre os campos críticos Hc1 e Hc2 existe um estado misto. O fluxo magnético só é completamente 
expelido abaixo de Hc1. Assim como as propriedades magnéticas de supercondutores, parâmetros 
como temperatura crítica e corrente crítica também podem ser responsáveis na perda do estado 
supercondutor em materiais. Segundo Mangin e Khan (2017), para supercondutores do tipo I, a 
densidade de corrente crítica é relacionada intrinsicamente com o campo crítico Hc1, enquanto para 
supercondutores tipo II, valores relativos à corrente crítica dependem na metalurgia e estrutura 
interna do material. Originalmente a teoria BCS da supercondutividade previu a impossibilidade 
da existência de um estado supercondutor acima de determinada temperatura crítica, tal fato foi 
provado ser falso com a descoberta de materiais com temperaturas críticas mais elevadas, chamados 
de supercondutores de alta temperatura. Supercondutores de alta temperatura não são totalmente 
explicados pela teoria BCS e seus mecanismos específicos ainda precisam de mais pesquisas para 
se obter um total entendimento de sua natureza.

Conclusão: O presente estudo apresenta o intuito de obtenção e revisão sistemática de 
dados disponíveis na literatura no que diz respeito à base teórica relativa ao fenômeno da 
supercondutividade, com o objetivo de auxílio em futuras pesquisas acerca do tema, em estudos 
descritivos sobre a supercondutividade, supercondutores e fenômenos quânticos responsáveis por 
sua natureza.

Referências: BARDEEN, J.; COOPER, L. N.; SCHRIEFFER, J. R. Theory of Superconductivity. Phys. Rev., 
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Introdução: Na história da humanidade a água sempre teve um papel importante, sendo ela 
fundamental para o crescimento e desenvolvimento das civilizações. Com o passar do tempo e 
criação de novas tecnologias facilitou o seu acesso para diversas regiões, essa facilitação ligada à 
abundância encontrada gerou um processo de uso sem racionalidade deste recurso. Nos últimos 
tempos, a demanda por água potável teve um aumento considerável, motivado pelo processo 
de crescimento populacional, somado a redução de sua disponibilidade, gerando uma análise 
sobre o uso desta água. Alternativas precisaram ser pensadas para solucionar a questão, uma 
das possibilidades apontadas é a utilização de fontes de água para usos não potáveis, como por 
exemplo o aproveitamento da água da chuva ou o reúso de águas residuais. Iniciativas essas que 
podem além de oferecer um ganho sustentável, que preza pela manutenção do recurso água, um 
retorno financeiro à longo prazo, com redução nos gastos com água para as edificações.

Metodologia: Um importante aspecto ao analisar a implantação de um sistema de fonte 
alternativa, é o custo inicial que a instalação exige, o que muitas vezes acaba assuntando e 
afastando os possíveis usuários. Neste sentido, o trabalho buscou mostrar de forma prática, que 
a implantação de tais sistemas podia ser uma prática economicamente viável, através de análises 
financeiras sobre os sistemas. Para a comprovação, foram traçados três cenários hidrossanitários 
diferentes, no qual eram utilizados apenas água potável na primeira situação, um uso misto com 
aproveitamento de água da chuva na segunda (aliada à água potável) e uso misto com reúso de água 
cinza clara, conforme definição da NBR 16783 (ABNT, 2019). Todo esse desenvolvimento ocorreu 
atendendo as normas vigentes ao dimensionamento dos sistemas prediais de água fria (NBR 
5626), esgoto sanitário (NBR 8160) e de águas pluviais (NBR 10844), além das normas destinadas 
aos usos e aproveitamento de fontes alternativas. Com os três cenários traçados e dimensionados, 
foi realizada através do software da Autodesk, Revit (o qual foi utilizado para projetar os sistemas) 
a quantificação dos componentes de cada cenário de forma individual, separada pelos sistemas 
que compunham cada uma das situações. Foi utilizado para a orçamentação dos itens os dados da 
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tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) de maio 
de 2021, considerando apenas os valores relativos à materiais, sem a consideração de mão de obra 
empregada na execução. E utilizando o balanço hídrico realizado para edificação, foi calculado 
com base nas tarifas vigentes da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), o valor 
relativo à economia possibilitada por cada sistema. Com o orçamento final, baseado nos dados 
obtidos pelo dimensionamento, chegou-se nos seguintes valores: • Uso exclusivo de água potável: 
R$ 6.263,40; • Aproveitamento de água da chuva: R$ 10.830,93; • Reúso de água cinza clara: R$ 
16.403,99; Notavelmente o terceiro cenário é mais oneroso, influenciado pela necessidade da 
adesão do sistema de tratamento para a água residuária, o que eleva consideravelmente o seu custo 
de implantação. A análise econômica realizada, baseou-se no cálculo do Valor Presente Líquido 
(VPL), através de uma análise do payback composto apresentado em cada situação, utilizando-
se uma taxa de 6,0% a.a. e panorama de dez anos. Na comparação entre o primeiro e o segundo 
cenário, a implantação do aproveitamento da água da chuva apresentou um tempo de retorno de 
pouco inferior a seis anos e meio, com VPL final de R$ 1.923,15 reais, sendo este economicamente 
viável. Na comparação para o terceiro cenário, a implantação do sistema de reúso de água cinza, 
se pagou num período similar, com VPL positivo de R$ 3.436,18. Sendo estes os valores relativos 
aos custos de materiais para implantação dos sistemas, sem considerar valores referentes à mão de 
obra, manutenção (importante fator para o terceiro cenário) e operação dos sistemas.

Conclusão: Com a utilização de fontes alternativas na edificação, é possível obter-se um ganho 
econômico além do grande valor sustentável aplicado na conservação das águas, num panorama 
de análise de dez anos. Deve ser ressaltado que para o sistema de reúso de água cinza clara, os 
custos de manutenção do sistema, não considerados neste trabalho, geram impacto na viabilidade 
da alternativa.

Referências: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: Sistemas prediais de água 
fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção. Rio de Janeiro, 2020.

___. NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução. Rio de Janeiro, 1999.

___. NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais. Rio de Janeiro, 1989.

___. NBR 15527: Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis — Requisitos. Rio 
de Janeiro, 2019.

___. NBR 16782: Conservação de água em edificações – Requisitos, procedimentos e diretrizes. Rio de 
Janeiro, 2019.

___. NBR 16783: Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações. Rio de Janeiro, 2019.
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Introdução: Uma das principais marcas da década de 1980 é a globalização. Consiste na queda 
das barreiras alfandegárias e intensificou o intercâmbio de produtos e serviços entre os Países do 
Mundo todo. Foi influenciada pelas tecnologias que dinamizaram as comunicações, a produção 
e os transportes, contribuindo para aproximação dos povos. Ainda que a globalização tenha 
marcado aquela década, não é um fenômeno ou fruto do acaso. É um processo construído ao 
longo da História, a partir das políticas e relações internacionais que se intensificaram após o final 
da Segunda Guerra e desde então vem moldando as relações entre as nações. Exige equilíbrio 
dos governos que veem-se obrigados a se relacionarem com outros Países, ao mesmo tempo 
que precisam instituir medidas para preservar os agentes econômicos e os interesses internos. O 
objetivo do presente estudo consiste em discutir os desafios do Estado brasileiro em tempos de 
economia globalizada, as políticas econômicas adotadas e os resultados obtidos.

Metodologia: A GLOBALIZAÇÃO, A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA O desenvolvimento da 
Ciência e da Tecnologia foi fundamental para a transformação do Mundo. A evolução do processo 
produtivo, somado aos avanços da medicina, indústrias farmacêutica e alimentícia contribuíram 
para o aumento da expectativa e da qualidade de vida. Na mesma toada, a escassez de insumos e de 
bens manufaturados favoreceram o comércio de matéria-prima e bens de consumo, para abastecer 
os setores fabris e o mercado consumidor e resultou na Globalização. Silva e Luiz explicam que a 
globalização é a interligação e integração dos mercados físicos e financeiros em escala mundial, que 
favorece o intercâmbio dos mais diversos bens e serviços e investimentos nos mercados mobiliários 
em diferentes Países. A automação das Fábricas, mormente a partir da década de 1970, elevou 
a oferta de bens e serviços, levando-as a desenvolver novos mercados para escoar a produção 
excedente, incrementando o comércio internacional e a interdependência entre os povos, segundo 
Paiva. Já de acordo com Rosset, o comércio exterior foi decisivo para o desenvolvimento das nações, 
por favorecer a produtividade, através dos benefícios proporcionados pela demanda externa que 
agrega à interna. Todavia, essa integração pode provocar o enfraquecimento da indústria dos 
Países menos desenvolvidos e desempregos da mão de obra menos qualificadas, conforme pondera 
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Rodrik. O poder econômico das multinacionais pode gerar grandes desiquilíbrios no mercado do 
consumo, considerando a vulnerabilidade do consumidor. Esses pontos representam importantes 
desafios aos Governos do mundo todo, que veem-se obrigados a decidirem de forma ponderada e 
distanciados de ideologias, para que os benefícios favoreçam a população, contudo, sem que haja 
prejuízos aos objetivos, das políticas internas e sobretudo das pessoas. DIREITO ECONÔMICO 
O Direito tem um papel fundamental nessa relação e é consonante aos desafios do Século XXI. A 
intervenção estatal na Economia desde a década de 1980 tem ocorrido mais em caráter regulatório 
do que como provedor de bens e serviços à população. As medidas protecionistas radicais não 
é mais o caminho a ser seguido, pois tendem a isolar os Países. Para Rodrik esse cenário exige 
inteligência e criatividade dos governos a fim de assegurar que os resultados sejam alcançados 
e evitar prejuízos e perdas à própria população. Os Estados devem instituir políticas capazes de 
fomentar e incentivar a liberdade econômica, mas ao mesmo tempo impor limites aos agentes 
econômicos. Coelho explica que esse modelo não impede que os direitos da população, em especial 
os Fundamentais, sejam preservados, em razão da atuação estatal. O Estado assume um duplo 
papel em relação às instituições estrangeiras: regular a oferta os produtos e serviços e fiscalizar 
a atuação dos players e evitar abusos decorrentes dos bens e serviços disponibilizados, danos de 
natureza trabalhista e perda de competitividade das empresas nacionais.

Conclusão: A globalização decorre da nova acepção do liberalismo: O Estado se ocupa mais em 
regular as operações das empresas do que prover bens serviços e exerce um papel fundamental na 
Economia. Os Governos devem atrair investidores estrangeiros e incentivar o empreendedorismo 
interno, e ao mesmo tempo, regular os agentes para que os direitos das pessoas não sejam 
suplantados pelos interesses econômicos.

Referências: COELHO, Fábio de Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa. Vol. 1. 20ª ed. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016.

PAIVA, Donizetti Leônidas de. Nova Dinâmica do Sistema Econômico Internacional. O Avanço da 
Globalização. In Economia Internacional. 2º ed. São Paulo: Ed. Saraiva2010.

RODRIK, Dani. A Globalização foi longe demais? São Paulo: Ed. Unesp. 2011.

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 1982.

SILVA, César Roberto. L. LUIZ, Sinclayr. Economia e Mercado. 19ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010.
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Introdução: O modelo econômico adotado é fruto da evolução histórica e deve ser delineado a 
partir das necessidades do Estado, portanto, não deve ser fundado em maniqueísmos ideológicos 
e não se constrói de uma hora para outra. Assim, não há de se falar em um modelo econômico 
mais adequado ou superior, porém deve ser considerado os fins econômicos e sociais que se 
pretende atingir, sobretudo a proteção da pessoa humana. A ordem jurídica brasileira que vem se 
firmando desde a segunda metade do Século passado, especialmente depois da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, visa privilegiar os direitos individuais e sociais, porém, sem vedar a 
liberdade econômica. O objetivo do presente estudo é analisar como a iniciativa privada vem sendo 
desenvolvida desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, ao permitir aos particulares 
a realização das atividades econômicas, sem tolher os deveres do Estado como o fomentador e 
controlador de tais atividades, além de promotor dos serviços públicos. 

Metodologia: O DIREITO CIVIL BRASILEIRO PÓS 1988 Na esteira da Constituição Federal 
de 1988, Lei nº. 10.704 de 2002; denominada Código Civil de 2002; priorizou a pessoa natural, 
diferente de outros tempos onde os negócios jurídicos recebiam mais atenção. Amaral explica que 
a partir da Carta Magna de 1988 a pessoa passou a ser a principal destinatária da ordem jurídica 
instituída com o documento, e, por conseguinte, o principal sujeito de direitos. A ordem jurídica 
estabelecida assume a vocação de proteger os interesses individuais, como uma extensão do teor 
do documento constitucional vigente, preconizado em seu artigo 5º, todavia não negligencia 
os interesses da coletividade, como um reflexo do Estado Democrático de Direito (Artigo 1º, 
Caput, Constituição Federal de 1988). A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E A LIVRE-
INICIATIVA NO SÉCULO XXI A livre-iniciativa prevista na Constituição Federal de 1988 não 
impede ou afeta a consecução do Estado Democrático de Direito, segundo Ramos, em virtude 
dos direitos sociais presentes no Artigo 6º e no Capítulo dedicado à ordem social (Artigo 183 
e seguintes). Além disso, a normas principiológicas previstas no Artigo 170 são adequadas ao 
ditar a atividade econômica, que deve se fundar na “valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, além de assegurar a todos existência digna, de acordo com os ditames da justiça social”. 
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Há quem compreenda que a atual Constituição da República consagra o modelo capitalista de 
forma expressa, ao tratar da ordem econômica, porém, Dantas indica que o termo capitalismo não 
pode ser observado em sua forma livre. O legislador constituinte limitou o seu desenvolvimento ao 
exigir respeito a importantes valores como o trabalho humano, os consumidores, meio ambiente, 
a própria soberania, dentre outros princípios ali embutidos. O DIREITO EMPRESARIAL À LUZ 
DO ESTADO BRASILEIRO PÓS-1988 E CÓDIGO CIVIL DE 2002 É nessa perspectiva que o 
Direito Empresarial vem se desenvolvendo no Brasil. O principal indicativo desta evolução está 
na amplitude que a matéria ganhou com o advento do Código Civil de 2002. De acordo com 
Diniz passou a ser denominado Direito de Empresa, diferente da ideia trazida pelo documento 
derrogado, a partir da vigência da Lei nº. 10.704 de 2002, chamado de Código Comercial. A 
recepção de matérias de Direito Empresarial não é um casuísmo do legislador. É um importante 
corolário do Direito Civil que vem sendo construído e se consolidando desde a promulgação da 
Carta Cidadã, presentes em seus fundamentos e objetivos. As decisões tomadas pelos gestores 
das instituições realizadoras de atividades econômicas devem estar adstritas às regras do Código 
Civil de 2002, além de outras que compõem o Direito Civil e das de Direito Empresarial. Quando 
o Estado constituído outorga o direito à livre iniciativa, também transfere deveres aos privados 
que, de outra forma, ficariam a cargo do próprio Poder Público, tendo em vista a sua missão de 
promover o bem comum, daí o dever de fiscalizar.

Conclusão: Ao mesmo tempo que autoriza a atividade empresarial, o Estado brasileiro conserva 
os poderes para intervir na economia, todavia, nos termos da Lei, seja exercendo atividades de 
controle para evitar abusos por parte dos agentes econômicos, seja para garantir o desenvolvimento 
social ou para favorecer o indivíduo que deseja empreender, conforme inspira o texto constitucional, 
alinhado ao seu tempo.
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DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Empresa. Vol. 8. 7ª Ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2015.

RAMOS. André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2002.

LEGISLAÇÃO CONSULTADA: Constituição Federal braseiro de 1988; Código Civil Brasileiro de 2002, Lei 
nº. 10.704 de 2002.
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Introdução: A composição da comunidade de formigas tem sido objeto de estudo voltadas 
à compreensão das perturbações ocasionadas pela constante interferência do homem nos 
ecossistemas naturais (LUTINSKI et al.). Presumimos que a abundância e diversidade de formigas 
em diferentes ambientes indique sua conservação, assumindo o papel de bioindicadoras da 
qualidade do ambiente. A urbanização é um dos grandes causadores do declínio das comunidades 
de artrópodes, caracterizada por um mosaico heterogêneo de habitats para esses animais (MORINI, 
et al. 2007). A utilização de formigas em pesquisas que busquem entender a resposta das populações 
a fragmentação de habitats é uma ótima alternativa. Além de serem animais de amostragem fácil, 
rápida proliferação e de rápida resposta ambiental. (MCINTYRE, 2000). O objetivo deste estudo, 
realizado em aula de campo de Ecologia no curso de C. Biológicas, foi de comparar a comunidade 
de formigas em quatro ambientes do Campus I da Universidade de Passo Fundo.

Metodologia: O estudo foi desenvolvido em uma área com Araçás (A1), outra com Araucária 
(A2), numa área aberta (A3), e uma de Mata Nativa (A4). Em cada ambiente foram traçados duas 
linhas retas de 20 metros, com distâncias entre si de 5 metros. Em cada linha reta de cinco em cinco 
metros, foram colocados coletores com iscas. As iscas foram distribuídas em uma superfície de 
papel (6x10,5cm), contendo uma colher de sardinha e açúcar polvilhado equivalente para todas as 
iscas. Após uma hora (1h), os indivíduos foram coletados. Os Hymenopteros foram armazenados 
em álcool 70%, para identificação. Obtivemos um total de 32 coletores (de 40) com presença de 
formigas, com uma abundância de 229 indivíduos. Entre elas, a Área 1 foi a única que apresentou 
formigas em todos os coletores(10). Obtivemos 22 espécies diferentes nas quatro áreas do Campus 
I, representadas por: Subfamílias Dolichoderinae, Ecitoninae, Formicinae, Myrmicinae. Gêneros 
Solenopsis., Oligomyrmex., Brachymyrmex e Phoneromorfa, além de 3 espécies não identificadas. 
O gênero Linepithema (Dolichoderinae) foi o táxon mais presente, com 64 indivíduos. A menos 
abundante foi a Subfamília Ponerinae, com 1 indivíduo apenas, em todas as áreas. Utilizamos 
três índices para a análise de diversidade, o Índice de Shannon (H’= -? pi. Ln pi). O Índice de 
Equabilidade de Pielou ( J’= H’/ H’max). Por fim, o índice de Simpson (D= ? (n/N)²) (Tabela 1). 
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Os resultados mostraram que a A3 apresentou maior diversidade, com valores de 1,9390 nats/ind 
para o Índice de Shannon (H’) e 0,8086 para Equabilidade (J’), valor muito próximo de 1 (Gráfico 1). 
Houve variação nos índices para as quatro Áreas amostradas, sendo o mais inferior para a A4, com 
valores de 0,8850 nats/ind (H’) e 0,4027 (J’). Já os resultados do índice de Simpson (D), tiveram os 
mesmos resultados, sendo o maior de 0,7804, para a A3, comprovando a menor dominância e maior 
diversidade, já em A4 o valor foi de 0,3596, caracterizando a maior dominância. Para a análise de 
Frequência Absoluta (FA = presença em todos os coletores), obtivemos Dolichoderinae sp 1. com 
100% de FA, seguido por Formicidae sp. 1, Myrmicinae sp 1 e Ecitoninae sp 1 com 75%, 5 táxons 
obtiveram um valor de 50% e 12 com o valor de 25%), e outras espécies com valores mais baixos. 
Estudos a respeito de comunidades dizem que a Subfamília mais representativa em ambientes 
urbanos é Myrmicinae (LUTINSKI, et al. 2013). Nossos resultados são condizentes a estudos 
anteriores, com 19 (61,29%) indivíduos da subfamília Myrmicinae, das 31 encontradas na Área 
3 indicando um ambiente antropizado. Myrmicinae possui espécies generalistas que aproveitam 
para realizar a colonização desses ambientes urbanizados, diferentes de outras subfamílias que são 
extremamente sensíveis a essa modificação ambiental (MORINI, 2007).

Conclusão: Observa-se que a comunidade de formigas entre as áreas analisadas é diferente, 
por meio dos Índices de Diversidade, concluímos que a área mais diversa é A3, já a menor é a A4, 
possuindo espécies dominantes e menor diversidade. Enfatiza-se a importância de pesquisar as 
distribuições, visto que as alterações nos ecossistemas são cada vez mais preocupantes em relação 
às respostas dos bioindicadores.

Referências: LUTINSKI, J. A., et al. Diversidade de formigas urbanas (Hymenoptera: Formicidae) de dez 
cidades do sul do Brasil. Biota Neotrop. v. 13, n. 3 Santa Maria, 2013.

MCINTYRE, N. E. Ecology of Urban Arthropods: A Review and a Call to Action. Entomological Society of 
America. v. 93, n. 4, 825-835, 2000,

MORINI, M. S. de C., et al., Comunidades de formigas (Hymenoptera, Formicidae) em fragmentos de Mata 
Atlântica situados em áreas urbanizadas. Iheringia, Sér. Zool. v. 93, n. 3, 246-252. Porto Alegre, 2007.
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Introdução: Trataremos, neste trabalho, sobre a linguagem humana, explicando-a e tentando 
entender melhor sobre essa faculdade. Para isso, nos baseamos no texto de Benveniste, de 1952, 
intitulado “Comunicação animal e linguagem humana” (BENVENISTE, 2005). Estudaremos quais 
são as características de cada uma delas e, além disso, pretendemos responder a seguinte pergunta: 
um ser humano com afasia ainda (re)produz o que podemos chamar de linguagem humana ou 
apenas se comunica?

Metodologia: Muitas espécies de animais, especialmente os que vivem em sociedade, possuem 
sistemas de comunicação que podemos considerar complexos, onde transmitem informações 
precisas a outros membros através de determinados signos. Este é o caso das abelhas, pequenos 
insetos que, através de danças específicas, repassam para as outras abelhas da colmeia o lugar 
exato onde encontraram pólen ou néctar (BENVENISTE, 2005). Podemos pensar também nos 
cachorros, que obedecem às ordens dos donos e são tão treinados para reproduzir determinados 
comportamentos que seus donos podem jurar que eles entendem, que eles se comunicam, que eles 
“falam” com seus cuidadores. De outro lado, temos uma especificidade humana: a “faculdade 
da linguagem” (CLG, 2012, p. 41), bem como as línguas, pelas quais colocamos a linguagem em 
ação e através das quais nos comunicamos com outros seres humanos. Faculdade esta que é um 
sistema extremamente complexo que apresenta resposta, transmissão e retransmissão para outros 
indivíduos, além de um sistema vocálico superestruturado que nos torna capazes de falar, de 
produzir e reproduzir sons e de associá-los a determinados signos linguísticos definidos por 
convenções sociais. Tendo isso em vista, nos questionamos se seres humanos que possuem algum 
tipo de afasia, como o mal de Alzheimer, são ainda capazes de fazer parte deste grupo de falantes 
e pertencer a uma sociedade capaz de dominar a linguagem. Através deste estudo, pretendemos 
estudar melhor esta doença citada e analisar se mesmo pessoas com afasias ainda são capazes de 
se comunicarem com o sistema complexo da linguagem humana.

Conclusão: Após realizar a leitura e o estudo linguístico de textos de Saussure e Benveniste, 
pretendemos entender um pouco sobre as afasias e como elas se desenvolvem em nosso corpo, bem 
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como o que elas afetam e se afetam, especificamente, a linguagem e a capacidade de comunicação. 
Ainda estamos em busca de resultados, que se obtidos, serão exemplificados na apresentação deste 
trabalho.

Referências: BENVENISTE, E. Problemas de linguística geral I. 5. ed. Campinas: Pontes, 2005;

SAUSSURE, F. D. Curso de linguística geral. 28. ed. São Paulo: Cultrix, 2012;
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Introdução: A administração é ciência que se desenvolve desde o início do século XX e fundamenta-
se em teorias/doutrinas/modelos que formam conjunto de conhecimento da administração como 
prática (TENÓRIO, 2002). Seu início foi marcado pela abordagem prescritiva, mas o percurso 
histórico dos estudos organizacionais (EORs) com base na realidade organizacional revelou 
abordagens alternativas (PAES DE PAULA, 2015). Esse estudo questiona a validade das teorias da 
administração, considerando fenômenos sociais/organizacionais decorrentes de eventos críticos 
da história da sociedade mundial. A justificativa reside na formação do jovem ingresso no curso 
de graduação em Administração. Explorar o potencial prático das teorias da administração pode 
contribuir para aprofundar o debate intelectual e instrumentalizar o acadêmico para um olhar 
crítico sobre a prática gerencial. O objetivo é compreender a aplicação prática dos fundamentos 
teóricos da Administração e o papel do gestor no cotidiano organizacional.

Metodologia: Trata-se de pesquisa descritiva, desenvolvida pela estratégia estudo de caso 
único. Do universo das organizações foi selecionada a Alfa, instituição de ensino superior (IES) 
membro do COMUNG, maior rede de organizações de educação, ciência e tecnologia que integra 
14 IESs no Rio Grande do Sul. A fonte de informações foi um gestor de campus. Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas via Google Meet® em razão da pandemia da COVID-19. Os 
encontros foram gravados e os dados utilizados de acordo com as questões éticas em pesquisa com 
seres humanos. As teorias da administração têm origem no contexto do surgimento das fábricas, 
no período da Revolução Industrial. Se desenvolveram pela interpretação do mundo natural, que 
“articulou teorias mecanicistas da mente e do comportamento humano” (MORGAN, 1997, p.22). 
Sob olhar funcionalista, o pensamento clássico da administração explora de maneira sistemática 
os princípios clássicos e os operacionaliza na gestão de qualquer tipo organizacional, de forma 
unidisciplinar (TENÓRIO, 2002). Contudo, o contexto contemporâneo impõe a superação desse 
modelo em razão da reestruturação dos mercados, das relações de trabalho e da estruturação em 
rede. Nesse sentido, se insere o debate sobre a aplicação prática das teorias da administração. Souza 
e Aguiar (2010) demonstram que Fayol antecipou-se ao seu tempo ao enfatizar a necessidade das 
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organizações se relacionarem com o mundo exterior com vistas a convergir esforços para atingir 
objetivos organizacionais. Contudo, a supremacia do pensamento mecanicista ainda se mostra 
presente nas práticas de gestão no contexto da pandemia da COVID-19, sendo a maioria orientadas 
pelo modelo burocrático, como evidencia o estrato da fala do gestor Alfa: o gestor precisa conhecer 
os documentos da organização, seu regimento, seu passado, o que fizeram os gestores anteriores. 
A partir daí uma de suas funções é conduzir os processos gerenciais com a consciência de que as 
regras, critérios e orientações formais e impressas nos documentos estão sendo cumpridas. Ao ser 
questionado sobre a importância da burocracia nas práticas de gestão no contexto atual, o gestor 
da Alfa reconhece a importância, pois assim prevê comportamentos e conduz processos com maior 
segurança em razão do regimento interno, instruções normativas, estatutos e ordens de serviço. 
Ao mesmo tempo, o gestor afirma que enfrenta dificuldades relativas à autonomia em razão da 
verticalização no processo decisório. Tal reconhecimento do gestor impõe refletir a respeito do 
uso das teorias clássicas combinadas com as teorias estruturais modernas, as quais contemplam os 
aspectos de estrutura, mas agora com nova abordagem. Esse olhar teórico é o de que não existe um 
único modelo ideal para as organizações (DONALDSON, 1998). Tal entendimento está na teoria 
contingencial, a qual reconhece os fatores contingenciais determinando a estrutura com estratégias 
consideradas como as mais adequadas a cada organização (MORGAN, 1997).

Conclusão: A organização selecionada não é empresarial, com unidades em cidades diferentes, 
especificidades e concorrência local diversa, por isso esperava-se encontrar estratégias locais. No 
entanto, há uniformidade em termos de estrutura e estratégia. Então, há de se pressupor que os 
fatores contingenciais não são considerados na administração prática, prevalecendo o pensamento 
mecanicista.

Referências: DONALDSON, L. Teoria da contingência estrutural. In: CLEGG, S. R.; HARDY, C.; NORD, 
W. R. Handbook de estudos organizacionais. Vol. 1, São Paulo: Atlas, 1998. Capítulo 3.

GIL, A. C. Teoria geral da administração: dos clássicos à pós-modernidade. São Paulo, 2016.

MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1997.

PAES DE PAULA, A. P. Repensando os estudos organizacionais: por uma nova teoria do conhecimento. 
Rio de Janeiro: FGV, 2015.

SOUZA, E. M.; AGUIAR, A. C. Publicações póstumas de Henri Fayol: revisitando sua teoria 
administrativa. Revista de Administração Mackenzie, v. 12, n. 1, 2010.

TENÓRIO, F. G. Tem razão a administração? Ensaios de teoria organizacional e gestão social. Ijuí: Unijuí, 
2002.



Página 675

COMPORTAMENTO DE DESGASTE DENTAL AVALIADO 

CONTRA DIFERENTES MATERIAIS RESTAURADORES

Autor Principal: Evilin Raiana Xavier Marcolin

163322@upf.br

Coautores: Evilin Raiana Xavier Marcolin; Audrea Dallazem Nogueira

Orientador: Márcia Borba

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A cerâmica odontológica é um material inorgânico não-metálico usado para formar 
toda ou parte da restauração ou prótese dentária. É um material conhecido por ter uma aparência 
semelhante ao dente natural, devido às suas adequadas propriedades ópticas e durabilidade química 
(DELLA BONA, 2009). O desgaste do dente em contato com diferentes materiais restauradores 
antagonistas é um grande problema na Odontologia, tendo em vista as diversas consequências 
clínicas que o mesmo pode desencadear. Por isso, torna-se relevante um estudo para verificar os 
mecanismos envolvidos nesse desgaste (HEINTZE et al., 2019). Portanto, o objetivo do presente 
estudo foi caracterizar o comportamento de desgaste de uma vitro-cerâmica reforçada com leucita 
e uma resina nano cerâmica em um ensaio de simulação do ambiente oral. O efeito da espessura 
do esmalte na profundidade e volume de desgaste dental também foi investigado. 

Metodologia: 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 (n=6). 
CPs de forma quadrangular de 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. 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 por 250.000 ciclos. Cúspides de pré-molares humanos foram preparadas e utilizadas 
como antagonista durante o ensaio (parecer CEP n. 2.408.275). As cúspides foram escaneadas em 
micro-CT antes e depois de ensaio. As imagens obtidas foram processadas em software (Geomagic 
Wrap) para cálculo da profundidade (µm) e volume (µm3) de desgaste. Secções transversais da 
região central da cúspide foram obtidas e a espessura do esmalte foi mensurada com software 
Image J. Os dados foram analisados com teste t e correlação de Pearson (=0,05). Na figura 1 estão 
apresentadas imagens dos dentes após ensaio de desgaste em microscopia eletrônica de varredura 
e a reconstrução volumétrica em software de análise 3D. A cerâmica VL resultou em maior 
profundidade (0,98 ± 0,39 µm) e volume (6,56 ± 3,79 µm3) de desgaste do dente do que a resina 
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RN (0,22 ± 0,07 µm; 0,30 ± 0,15 µm3) (p<0,01). A resina nano cerâmica tem menor dureza do que 
a vitro-cerâmica, levando a uma menor capacidade de desgaste do dente antagonista. Não houve 
correlação entre a espessura inicial do esmalte e a profundidade e volume de desgaste dos dentes 
avaliados com VL e RN (p≥0,05). A ausência desta correlação pode estar relacionada a espessura 
uniforme do esmalte entre os diferentes dentes. Na presente pesquisa, foram selecionados pré-
molares extraídos por razões ortodônticas, com cúspides hígidas e de dimensões semelhantes. 
Além disso, não foi realizado nenhum preparo prévio do esmalte. Foi encontrada correlação 
negativa entre a espessura do esmalte e a profundidade e volume de desgaste após o ensaio com a 
cerâmica VL (p<0,05). Essa correlação era esperada considerando a maior capacidade de desgaste 
dental da cerâmica, o que levou a uma menor espessura de esmalte após ensaio. 

Conclusão: A vitro-cerâmica reforçada com leucita resultou em maior profundidade e volume 
de desgaste do dente antagonista do que a resina nano cerâmica. A espessura inicial do esmalte 
não influenciou o comportamento de desgaste de dentes antagonistas em ensaio laboratorial.

Referências: DELLA BONA, A. Adesão as cerâmicas: evidências científicas para uso clínico. São Paulo: 
Artes Médicas, 2009.

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.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 2.408.275
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Introdução: Dentro do tema de cidades inteligentes, existem variações para especificar o local 
onde o conceito é aplicado, Smart City?, em cidades, Smart Campus, em um campus universitário 
e Smart Bulding? em prédios. Não se referindo ao local, existe também o Smart Grid (MORVAJ; 
LUGARIC; KRAJCAR, 2011)?, que é uma forma de aplicar conceitos de cidades inteligentes através 
de um sistema que utiliza de uma base de dados de medições para o desenvolvimento de um 
sistema otimizado de controle energético. Dentro desses tópicos, este projeto faz o monitoramento 
de dados elétricos de prédios da UPF utilizando um microcontrolador que recebe dados de um 
medidor comercial e os transmite para visualização e armazenamento para uma futura análise e 
otimização do sistema elétrico.

Metodologia: O projeto utiliza de base as leituras de medidores Kron Mult-K 05 (“Mult-K 05 
Multimedidor de Grandezas Elétricas para Fundo de Painel”, 2021) instalados na universidade, 
e através de uma comunicação via serial do equipamento que os dados são extraídos para a 
visualização e armazenamento. Para realizar essas ações foram definidas partes do projeto: o 
desenvolvimento da comunicação com o medidor para receber, processar e enviar dados, o 
desenvolvimento de uma API para receber esses dados, a modelagem de um banco de dados para 
se conectar com a API e a implementação de uma interface de visual para mostrar e gerenciar os 
dados. Para fazer a comunicação com o medidor, foi utilizada uma placa de prototipação rápida 
e um conversor de RS 485 para TTL. A placa escolhida para esse papel foi a ESP32, em conjunto 
com um MAX485 para a conversão da serial. Dessa forma a placa manda mensagens via protocolo 
Modbus RTU (MODICON, 1999) e o medidor responde conforme os parâmetros da solicitação, e, 
utilizando o módulo Wifi integrado na ESP32, os dados são enviados via solicitações HTTP POST 
para a API. A API foi desenvolvida utilizando Node JS. Nela foram divididas partes para cadastro 
e recepção/envio de dados. Foram criados métodos para cadastro de parâmetros operacionais 
(GET, POST, PATCH e DELETE) e métodos para envio e recebimento de dados(GET e POST) 
de acordo com cada tabela de dados criadas no banco de dados. O banco de dados utilizado 
foi o Mysql, onde foram feitas duas tabelas operacionais e três de dados. As tabelas de dados 
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foram divididas a critério de frequência de leitura. A primeira tabela guarda dados instantâneos 
como tensões e correntes por linha, importantes para verificação das condições das instalações e 
funcionamento da rede elétrica. A segunda tabela guarda dados com leituras em intervalos maiores, 
como potências, frequência, energias e fator de potência, são valores diretamente relacionados ao 
consumo elétrico e multas da concessionária de energia. A última tabela possui valores máximos 
ou de pico atingidos pelo sistema elétrico, nela estão máximas demandas, tensões e correntes. 
Para mostrar os dados lidos e armazenados e gerenciar algumas tabelas, foi desenvolvido uma 
aplicação utilizando React JS. Nela foram criadas três telas para gerenciamento, cadastro e seleção, 
e três telas para visualização dos valores de cada tabela utilizando gráficos de linha. 

Conclusão: O trabalho teve por objetivo desenvolver uma interface para ler dados de um 
medidor comercial e mostrá-los em um ambiente externo juntamente com o armazenamento dos 
mesmos, dessa forma não necessitando da visualização no local do equipamento. Esperasse para 
trabalhos futuros uma otimização do protótipo, assim como a adição de processamento dos dados 
a fim de diagnósticos da rede elétrica. 

Referências: MODICON. Modicon Modbus Protocol Reference Guide. Disponível em: <https://modbus.
org/docs/PI_MBUS_300.pdf>. 

MORVAJ, B.; LUGARIC, L.; KRAJCAR, S. Demonstrating smart buildings and smart grid features in a 
smart energy city. Proceedings of the 2011 3rd International Youth Conference on Energetics, IYCE 2011. 
Anais...2011

Mult-K 05 Multimedidor de Grandezas Elétricas para Fundo de Painel. Disponível em: <https://kron.com.
br/produto/mult-k-05/#product-gallery-60e47de4b52b2-1>. Acesso em: 20 mar. 2021.
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Introdução: Dentes tratados endodonticamente possuem pouca estrutura coronária remanescente, 
eles necessitam de tratamento de canal e restaurações indiretas para sua reabilitação(BITTER & 
KIELBASSA, 2007; SAKER & ÖZCAN, 2015; SCOTTI et al., 2016). Para cimentação do retentor 
de fibra de vidro no interior do canal é necessário um correto condicionamento da dentina 
radicular, seguido do uso de um sistema adesivo que permita a formação de uma camada híbrida 
homogênea(MALQUARTI et al., 1990; CALDAS et al., 2018). Assim, justifica o objetivo de avaliar 
a resistência de união de pinos de fibra de vidro à dentina radicular por meio do teste push out 
utilizando dois condicionadores de dentina: ácido glicólico 37% e ácido fosfórico 37% e dois 
sistemas adesivos e a interferência do extrato de semente de uva (GSE) na adesão do mesmo.

Metodologia: Foram preparados quarenta dentes bovinos unirradiculares divididos em quatro 
grupos: G1- ácido glicólico 37%, dentina molhada com GSE, SingleBond/RelyX-ARC; G2- ácido 
glicólico 37%, dentina molhada com GSE, One Step Plus/ Duo-Link Bisco; G3- ácido fosfórico 37%, 
dentina molhada com GSE, SingleBond/RelyXARC; G4- ácido fosfórico 37%, dentina molhada com 
GSE, One Step Plus/ Duo-Link Bisco.De cada dente foram obtidos discos com diâmetro interno de 
2mm, diâmetro externo de 5mm e altura de 2mm, esses discos foram submetidos ao teste push out 
em uma máquina de ensaio universal à 0,5mm/min. Os padrões de falha após os testes de Push 
out foram analisados pelo teste chi-quadrado e os testes estatísticos foram realizados em um nível 
de significância de 0,05. Deste modo, o teste de tukey mostrou que para o sistema adesivo One 
Step Plus os maiores valores de resistência de união foram analisados quando associado ao ácido 
fosfórico e para o sistema adesivo Single Bond não apresentou diferença estatística nos diferentes 
condicionamentos da dentina.

Conclusão: Conclui-se que embora alguns fatores influenciam na adesão dos pinos de fibra 
de vidro, os resultados mostram que ambos os condicionadores podem ser utilizados, pois 
apresentaram semelhança na união de pino de fibra à dentina intrarradicular, porém, quanto ao 
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extrato de semente de uva novas pesquisas devem ser realizadas para melhor comprovação de sua 
eficácia na adesão dos mesmos.

Referências: BITTER, K.; KIELBASSA, A. M. Post-endodontic restorations with adhesively luted 
fiberreinforced composite post systems: a review. Am J Dent, v. 20, n. 6, p. 353-360, 2007.

MALQUARTI, G.; BERRUET, R. G.; BOIS, D. Prosthetic use of carbon fiber-reinforced epoxy resin for 
esthetic crowns and fixed partial dentures. J Prosthet Dent, v. 63, n.3, p. 251–7, 1990.

SAKER, S.; ÖZCAN, M. Retentive strength of fiber-reinforced composite posts with composite resin cores: 
Effect of remaining coronal structure and root canal dentin conditioning protocols. J Prosthet Dent, v.114, 
n. 6, p. 856–861, 2015.
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Introdução: A vivência humana é caracterizada pela pluralidade, em sua existência o homem 
se choca com o diferente, se deparando com situações de conflitos interpessoais. Por isso mesmo 
são necessárias ferramentas e habilidades que auxiliem as pessoas a terem um convívio mais 
harmonioso. O ambiente escolar é um dos primeiros contatos para além da seara familiar, sendo 
um ambiente plural de convivência, de formação, de pensamento e, por muitas vezes, conflituoso. 
Nesse contexto de desafio, é necessário o uso de metodologias dialogais que auxiliem os educadores 
a transformarem a convivência no âmbito escolar mais harmoniosa e pacífica. A Justiça Restaurativa 
é de grande valia para a educação, pois ela busca transformar situações conflituosas em pontes de 
cooperação construindo melhores relações. Essa pesquisa tem como propósito abordar a utilização 
da Justiça Restaurativa em ambiente escolar, buscando compreender seus benefícios nesses 
ambientes. 

Metodologia: A presente pesquisa vale-se de uma abordagem qualitativa, sendo uma revisão 
bibliográfica narrativa a partir dos autores ZEHR (2017) e SANTOS & GOMIDE (2014); discute 
sobre a educação e a Justiça Restaurativa, a partir de perspectivas e experiências de novas maneiras 
de tratar conflitos em ambientes escolares. Destaca-se que tal discussão é dada mediante dois 
eixos principais: a) A compreensão do conceito de Justiça Restaurativa; b) a Justiça Restaurativa 
como prática eficiente na resolução de conflitos escolares. De acordo com Howard Zehr, grande 
sistematizador teórico da Justiça Restaurativa, o sistema jurídico do ocidente enfrenta sérias 
limitações e carências, para ele “[...] os profissionais da área da justiça [...] sentem que o processo 
judicial aprofunda as chagas e os conflitos sociais ao invés de contribuir para seu saneamento e 
pacificação.” (ZEHR 2017, p. 11). Por sua vez, a Justiça Restaurativa traz à tona essas questões, 
refletindo sobre as mesmas, tendo um esforço de pensar de uma maneira diferente as necessidades 
existentes mediante a um ato criminoso que o mesmo gera, bem como os papéis inerentes a um 
ato lesivo. Assim sendo, amplia-se o círculo das partes interessadas no processo, uma vez que vai 
“[...] além do Estado e do ofensor a fim de incluir também aqueles diretamente vitimados e os 
membros da comunidade.” (ZEHR 2017, p. 27). Uma das grandes novidades da Justiça Restaurativa 
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é a sua preocupação com a vítima, já que o crime é considerado uma ação cometida contra o 
Estado, logo, ele assume o papel de vítima, e a pessoa que vivenciou dano não vê todas as suas 
necessidades específicas serem atendidas. Assim sendo, a Justiça Restaurativa foca-se mais sobre 
as necessidades do que na punição. “Portanto, a Justiça Restaurativa se ergue sobre três pilares ou 
elementos simples: os danos e as consequentes necessidades (dos vitimados em primeiro lugar, 
mas também da comunidade e dos que causaram dano); as obrigações (do ofensor, mas também da 
comunidade) que advêm do dano (e que levaram ao dano); e o engajamento daqueles que detêm 
legítimo interesse no caso e na sua solução (os prejudicados, os que causaram dano e membros 
da comunidade).” (ZHER 2017, p. 41). Nessa perspectiva é fundamental que o ambiente escolar 
que auxilia na construção da autonomia do sujeito, conduzindo-o a relacionar-se consigo e com os 
outros, possa fazer uso de métodos que zelem pela autocomposição e autorresponsabilização, ao 
invés de tratar como casos de polícia e, por conseguinte, buscar a punição. Conforme SANTOS & 
GOMIDE (2014), a escola não é exclusivamente um ambiente que tem como fim a aprendizagem, 
mas também de valores estruturais, sendo um local importante para a aplicação de práticas 
restaurativas, quando ocorrerem situações de violência. As práticas restaurativa na escolas 
favorecem o ensinamento de virtudes e valores, prevenindo a existência de conflitos mais graves, 
bem como promovendo a criação de um senso de pertencimento à comunidade escolar.

Conclusão: A Justiça Restaurativa nas escolas convida os educadores a criarem um espaço seguro 
de fala e escuta favorecendo o entendimento entre os envolvidos em conflitos, corresponsabilizando 
toda comunidade escolar na busca de soluções mais adequadas por meio do diálogo. Tal método 
desafia o sistema tradicional de ensino por romper com o modelo cartesiano trazendo para uma 
postura mais horizontalizada.

Referências: SANTOS, Mayta Lobo dos; GOMIDE, Paula Inez Cunha. Justiça Restaurativa nas Escolas. 
Curitiba: Juruá, 2014. 

ZEHR, Howard. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2015. 
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Introdução: A possibilidade da remição de pena por meio da leitura é bastante recente no 
ordenamento jurídico brasileiro, sendo apresentada como uma maneira da complementação da 
remição por estudo. Sua aplicação deu-se em um primeiro momento no Paraná, no ano de 2012 
por via de uma lei estadual. O Conselho Nacional de Justiça, em sua recomendação de número 44 
incentivou a utilização desta prática nos diversos estabelecimentos prisionais do país. A remição de 
pena pela leitura possibilita aos educandos privados de liberdade, alfabetizados, a oportunidade 
de aperfeiçoamento de suas capacidades de reflexão crítica e de acesso à cultura, contribuindo para 
sua formação intelectual. Frente a isso essa pesquisa buscará entender como a leitura contribui 
para o processo de humanização e de integração dos presos ao convívio social.

Metodologia: A presente pesquisa vale-se de uma abordagem qualitativa, sendo uma revisão 
bibliográfica narrativa a partir dos autores MOURA (2019) e PROENÇA (2017); discute o processo 
de desenvolvimento sociocultural dos privados de liberdade e sua humanização por meio da 
leitura. PROENÇA (2017 p. 795) afirma que a educação no contexto prisional brasileiro é uma 
política pública de caráter afirmativo que visa, por sua vez, possibilitar aos privados de liberdade 
o acesso à escolarização e alfabetização. Conforme a Lei de Execução Penal – LEP (lei nº 7.210 de 
1984), nos artigos 17 e 18, a assistência educacional compreende a instrução escolar, bem como a 
formação profissional, sendo o ensino de primeiro grau (hoje denominado ensino fundamental) 
obrigatório. A remição por via da leitura possibilita aos privados de liberdade alfabetizados a 
melhora de seu letramento. Segundo MOURA (2019 p. 47) a adesão ao projeto é livre, ficando a 
cargo do custodiado. Aqueles que decidirem aderir deverão ler no período de 30 dias um livro 
com a finalidade de remição da pena, depois disso deverão produzir, de acordo com seu nível de 
escolaridade, uma resenha ou relatório de leitura. Posteriormente o escrito é avaliado, devendo 
atingir 60% de aproveitamento. Conforme inciso V, do artigo 5º da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 10 DE 
MAIO DE 2021 do CNJ: “Para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, 
limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e 
assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) 
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meses.” Reitera-se que por via disso o detento tem muito mais que remição da pena, tem uma 
oportunidade de um melhor desenvolvimento sociocultural e intelectual. “Diante dessa condição, 
espera-se que o educando amplie sua capacidade de ler, de imaginar, de criar e de desenvolver 
questionamentos críticos acerca dos arranjos da sociedade.” (PROENÇA 2017, p. 796). Assim 
sendo as leituras sugestionadas aos privados de liberdade ampliarão seu conhecimento, haja vista 
que os relacionarão com aspectos ligados à palavra, a linguagem, as ideias e a criatividade. Frente 
a isso, tem-se um aprimoramento da linguagem e da percepção que podem vir a ser mudanças 
comportamentais e também compartilhamento de saberes diversos. A literatura possibilita 
que alguém em um determinado tempo e espaço crie uma obra que pode, transformar a outro 
em momento e lugar diferente. Destaca-se que a leitura nos espaços prisionais favorece uma 
substituição de comportamentos em momentos ociosos, pois esses períodos são ocupados por 
práticas de estudo que, por sua vez, ampliam o conhecimento e agregam valores, sendo assim, 
atributo na construção de novos pensamentos favoráveis à criticidade e suas funções sociais. 
Despertando-o a expectativas para além das grades.

Conclusão: A remição pela leitura transmite aos privados de liberdade um despertar que 
ultrapassa técnicas de leitura e redação, auxiliando-os na construção de novos pensamentos 
e valores, bem como oportuniza-os ao desenvolvimento de capacidade crítica e sociocultural, 
oferecendo a possibilidade de conhecimento e aprimoramento de si mesmo, projetando expectativas 
de uma nova vida extramuros. 

Referências: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. RESOLUÇÃO nº 391, DE 10 DE MAIO DE 2021.

MOURA, Luciana Fernandes Teixeira. O programa remição pela leitura como política de inserção de 
jovens e adultos privados de liberdade no ensino superior no estado do Paraná no ano de 2015. 2019. 
Dissertação (mestrado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2019. 

PROENÇA, Débora Maria; OLIVEIRA, Marilu Martens. Remição Pela Leitura: A Literatura e a 
Humanização no Cárcere. In: Anais do SEMINÁRIO DO ICHS – Humanidades em Contexto: saberes e 
interpretações (2014). (Org.) LORENÇO, S.R et al. Mato Grosso: Universidade Federal de Mato Grosso – 
UFMT, 2014, p. 794-800. 
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Introdução: Desde o início da pandemia do Covid-19 ocorreram muitas mudanças nos hábitos 
alimentares das pessoas, o consumo de proteína animal obteve oscilações no decorrer da crise 
sanitária. Na pesquisa realizada por Sardella et al., (2021), foi observado que 22% das pessoas 
aumentaram a compra de carne de frango e suína com redução da aquisição de carne bovina, o 
aumento do preço e maior número de refeições em casa foram as principais razões dessas mudanças. 
Ainda neste estudo, foi comprovado que 98,5% das residências consomem algum tipo de proteína 
animal. Entender a percepção dos consumidores é fundamental, pois cada indivíduo terá um 
atributo diferente relacionado ao tipo de proteína que consome. Assim, justifica-se a abordagem 
deste tema no presente estudo evidenciando os aspectos atribuídos pelos consumidores. O objetivo 
do trabalho foi avaliar o consumo de carne durante a pandemia do Covid-19. 

Metodologia: Para levantamento dos dados, foi utilizado um questionário realizado com uma 
ferramenta de software do google. O questionário era constituído por oito perguntas objetivas de 
múltipla escolha. Para coleta de dados, foi disponibilizado um link para acesso ao formulário, o 
mesmo foi compartilhado em redes sociais, todas as respostas foram respondidas de forma online. 
O link ficou disponível por trinta dias, transcorridos esse tempo o questionário foi encerrado, 
e após foi realizada a análise dos resultados, utilizando método quantitativo, obedecendo uma 
margem de erro de 10% e confiabilidade de 90%. Ao final do período aceito para responder a 
pesquisa, obteve-se cento e sessenta e oito respostas. Para analisar os resultados, utilizou-se o 
método estatístico através do programa computacional Excel®. Foi verificado que a maioria 
dos participantes tinham uma faixa etária de 21 a 30 anos (33,3%), a participação feminina foi 
maior (56,5%) em comparação ao sexo masculino (43,5%). Quanto a ocupação, verificou-se maior 
percentagem de profissionais atuantes na área (40,5%) e maior participação de pessoas com ensino 
superior completo (36,9%). Quanto a preferência da carne, foi possível verificar uma preferência 
maior pela compra de carne suína (38,1%), bovina (35,7%) e frango (13,7%), respectivamente. Em 
2021, a carne suína ganhou mais espaço na mesa dos brasileiros, e pesquisas apontaram que a 
cada 100 compras no supermercado, duas continham carne suína, caracterizando um aumento de 
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80%, conforme dados da associação de criadores de suínos do Rio Grande do Sul. A frequência 
de consumo também foi analisada, a maioria dos entrevistados consomem carne diariamente 
(41,7%), seguido pelo consumo de três vezes na semana (19,0%). Assim, os resultados podem ser 
explicados devido ao maior tempo em domicílio que as pessoas permaneceram na pandemia, 
sendo a carne um produto facilmente preparada, além da variedade de cortes oferecidos, dentre 
outros. Quanto ao local da compra, a grande maioria das pessoas optam por comprar a carne 
em supermercado/açougue (72,6%), isso pode ser explicado pela preocupação em comprar um 
produto de qualidade, pois legalmente todo produto de origem animal deve passar por inspeção 
antes de ser vendido, conforme estabelecido pelo decreto número 10.468, de agosto de 2020 
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2020). No entanto, 24,4% das pessoas disseram adquirir o 
produto direto com produtor, porém o consumidor não tem a certeza da qualidade do produto, 
pois não existe inspeção, não há conhecimento das condições higiênicas, e principalmente aumenta-
se as chances de ocorrer danos à saúde. Por fim, 56,0% das pessoas conferem se há o carimbo de 
inspeção, ressaltando a preocupação do consumidor em comprar o produto inspecionado, porém 
44% relataram que não observam o carimbo. Assim, vale destacar que é preciso estar atento a esse 
aspecto, pois o produto que apresenta o selo passou por rigorosos padrões de qualidade antes de 
serem enviadas ao consumidor final.

Conclusão: De acordo com os resultados, foi possível comprovar um maior consumo de carne 
suína em detrimento a outros tipos de proteína durante a pandemia, associado a um expressivo 
consumo diário e que a maioria dos entrevistados compram o produto no supermercado e conferem 
a presença do carimbo de inspeção, pois prezam pela qualidade do produto e padrões sanitários 
previamente estabelecidos.

Referências: ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE SUÍNOS DO RIO GRANDE DO SUL. Consumo per 
capita de carne suína cresce 14% em cinco anos. [S. l.], 2021. Disponível em: https://acsurs.com.br/
noticia/consumo-per-capita-de-carne-suina-cresce-14-em-cinco-anos/. Acesso em: 12 jun. 2021. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, Pecuária e Abastecimento. DECRETO No 10.468, DE 18 DE AGOSTO 
DE 2020Brasil: [s. n.], 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.468-de-
18-de-agosto-de-2020-272981604

SARDELLA, Isis; RUA, Luis; STINGHEN, Celso. PESQUISA DO PERFIL DE CONSUMO E PANORAMA 
DO SETOR DE PROTEÍNAS ANIMAIS DO BRASIL. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: https://abpa-br.
org/mercados/.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.468-de-18-de-agosto-de-2020-272981604
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.468-de-18-de-agosto-de-2020-272981604
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Introdução: A castração na suinocultura é uma prática comum na rotina das granjas, e 
normalmente este procedimento é realizado na primeira semana de vida (orquiectomia) ou na fase 
de creche (imunocastração) nos leitões. Esse manejo é necessário pois suínos castrados melhoram 
o sabor e palatabilidade da carne e reduzem a agressividade pelo bloqueio da produção de 
testosterona. Vale destacar que, a imunocastração vem ganhando espaço nas granjas de produção 
de suínos em detrimento da castração cirúrgica, uma vez que preconiza o bem-estar animal (SILVA 
et al., 2019). Contudo, em casos pontuais ou em pequenas propriedades, ainda se faz necessária 
a técnica de orquiectomia, onde é preciso cuidado no procedimento cirúrgico e conhecimento 
dos anestésicos a fim de alcançar boa analgesia e evitar complicações. O objetivo do trabalho é 
relatar uma orquiectomia que resultou em complicação no pós operatório, enfatizando os achados 
anatomopatológicos.

Metodologia: Um macho suíno, da raça Duroc, de aproximadamente 70Kg, foi encaminhado 
para o procedimento de orquiectomia. Inicialmente, foi realizada a contenção física do animal, e 
em seguida administrado o protocolo anestésico utilizando xilazina (classificado como sedativo, 
dose de 1mg/kg, por via intramuscular - IM) e cetamina (anestésico dissociativo, dose de 8mg/
kg, por via IM), e transcorridos 15 minutos da aplicação o animal entrou em plano anestésico. Para 
evitar qualquer tipo de contaminação, foi feita a antissepsia ampla da região escrotal utilizando 
iodo 10%, clorexidina degermante 2% e limpeza final com álcool 70%. Para conferir anestesia 
local foi utilizada lidocaína (via intratesticular, 10ml sendo fracionada em diferentes pontos do 
testículo e cordão espermático). Após, foi realizada a incisão no testículo em sentido dorsoventral, 
deixando a incisão maior na região ventral, esta incisão facilita a drenagem e reduz a chance de 
infecção. Posteriormente, foi feita a exposição do testículo, identificação e separação da parte 
vascular e avascular, a parte vascular foi transfixada com fio nylon tamanho 1, seguido pelo nó de 
cirurgião e pinça hemostática para impedir hemorragia no pós operatório e secção desta porção. A 
parte avascular foi seccionada com bisturi. O mesmo processo foi feito no testículo contralateral. 
Para finalizar o procedimento, foi administrado protocolo medicamentoso pós-operatório com 
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ceftiofur (1ml/25kg, via IM), dipirona (25mg/kg, via IM) e spray cicatrizante de uso tópico. A 
recuperação anestésica foi complicada, o animal apresentava-se muito agitado, não apresentava 
coordenação motora e se batia na baia. Assim, um dia após o procedimento o animal veio a óbito 
e foi encaminhado para o Laboratório de Patologia Animal da UPF para realização de necropsia e 
exame anatomopatológico, a fim de investigar a possível causa da morte. Na necropsia, observou-
se escassez de sangue durante a abertura da cavidade abdominal e secção das vísceras, mucosas 
pálidas, hematomas em região latero-abdominal bilateral e papada, fígado com superfície pardo-
acastanhada e com bolhas de gás, rins congestos, atelectasia e edema difuso no pulmão, no encéfalo 
hemorragia marcante e friável à manipulação, coágulos e hemorragia nos cornetos nasais. Com 
base nos achados macroscópicos, além dos microscópicos (imagem 1), chegou-se ao diagnóstico de 
choque hemorrágico devido a hipertensão que teve como causas o estresse excessivo na contenção 
e recuperação aliado a um protocolo anestésico incomum para suínos. De acordo com Souza et 
al., (2020), a xilazina é pouco eficaz em suínos e existem controvérsias quanto o seu uso nesta 
espécie. Relata-se ainda, um aumento da pressão arterial por ação da cetamina. Gianotti et al., 
(2010) mencionam que o estresse na contenção pode prejudicar a eficácia da sedação, fato que 
corrobora com o ocorrido no presente relato. 

Conclusão: Na literatura ainda há poucos estudos sobre protocolos anestésicos em suínos, 
assim se faz necessário novas pesquisas no que tange a castração pela técnica de orquiectomia. 
A necropsia, foi fundamental na obtenção do diagnóstico da possível causa de morte. Destaca-se 
por fim, a necessidade de realizar uma preparação do animal e uso de anestésicos que possam 
minimizar as complicações.

Referências: GIANOTTI, Giordano Cabral et al. Suíno como modelo experimental na pesquisa 
biomédica. Acta Scientiae Veterinariae, [s. l.], v. 38, n. 2, p. 133–137, 2010. Disponível em: https://doi.
org/10.22456/1679-9216.16610

SILVA, Thainá Pizane da et al. Considerations on castration of male pigs. Jornal Interdisciplinar 
de Biociências, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 7, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/338589039_Consideracoes_sobre_castracao_de_suinos_machos

SOUZA, Robério Gomes de et al. Acepromazine and/or xylazine in sedation of swine. Research, Society 
and Development, [s. l.], v. 9, n. 2525–3409, p. 1–16, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/340244331_Acepromazina_eou_xilazina_na_sedacao_de_suino

https://doi.org/10.22456/1679-9216.16610
https://doi.org/10.22456/1679-9216.16610
https://www.researchgate.net/publication/338589039_Consideracoes_sobre_castracao_de_suinos_machos
https://www.researchgate.net/publication/338589039_Consideracoes_sobre_castracao_de_suinos_machos
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Introdução: A justificativa para essa investigação se dá a partir da experiência profissional da 
pesquisadora no tocante à sua prática docente, frente ao desafio de descobrir o interesse pelas 
práticas de leitura literária dos adolescentes que cursam o nono ano em 2021, e vivenciaram os 
‘caminhos e estações’ da Jornada em Movimento do ano de 2018, vinculado à Jornada Nacional 
de Literatura, o qual está diretamente relacionado ao desejo de compreender como elas se 
desenvolveram e quais são as relações que estabeleceram com o que aconteceu de ações nos 
educandários públicos municipais; também, averiguar a formação do gosto literário dos discentes 
através da mediação do profissional da educação, sendo que se apresenta como primordial, neste 
momento, século XXI, tendo em vista as mudanças pelas quais todos passam no que concerne à 
comunicação, às novas tecnologias e aos novos suportes de leitura. 

Metodologia: O vocábulo ‘pesquisa’ deriva do termo em latim ‘perquirere’, que significa 
“procurar com perseverança”. Uma parte importante de qualquer pesquisa é o recolhimento de 
dados e, para tanto, um pesquisador deve buscar por informações com diligência. Para que se 
estabeleça uma investigação, é imprescindível haver a conexão entre o problema de pesquisa, os 
objetivos e a retenção teórica. A metodologia e métodos de coleta de dados, a análise e interpretações 
sucessivas, com um movimento de ir e vir constante, que surge do problema e passa pelo que foi 
vivido, descrito, analisado e registrado, é o elo de desenvolvimento de todo o trabalho. Quanto 
aos objetivos será ‘Exploratória e Descritiva’, quanto aos procedimentos, ‘Bibliográfica e Pesquisa 
de Campo’ e quanto à abordagem do problema, ‘Qualitativa e Quantitativa’. O Universo a ser 
pesquisado ocorrerá com os Estudantes dos Anos Finais (nono ano), das escolas públicas municipais 
de Passo Fundo, que frequentaram e participaram das ações e práticas literárias, no ano de 2018, 
nas Escolas polo das Estações de Leitura. A técnica de coleta de dados será empreendida através 
da observação direta e extensiva, tendo como instrumento um questionário ordenado, respondido 
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por adesão, pelos alunos dos Anos Finais (nono ano), das escolas públicas municipais de Passo 
Fundo, que estiveram atuantes, no ano de 2018 nas ‘ESTAÇÕES DE LEITURA”. Será composto 
por perguntas fechadas e abertas. O aporte aplicado permitirá a enunciação de um maior número 
de estudantes no contexto escolar, em um tempo menor, pois terão a chance de responder às 
questões livremente; dessa forma, a coleta viabilizará aos sujeitos a leitura das indagações mais de 
uma vez, refletindo e internalizando sobre elas, para, posteriormente, responderem com precisão, 
sem passar pela situação tensa de estarem na presença da investigadora. Proceder-se-á, após 
a tabulação, à síntese e à análise. As categorias de análise desta investigação, demarcadas com 
a intenção de conhecer a formação leitora dos estudantes dos Anos Finais (nono ano), da rede 
pública municipal de ensino de Passo Fundo, bem como sua relação com a leitura, abrangerão, a 
saber: - Os Dados Pessoais; - O Contexto Familiar; - As tradições Culturais; - Os Hábitos de Leitura; 
- As Práticas de Leitura; - Os aspectos de Leitura; As Figuras de Leitores. Quanto às entrevistas e 
observações, procurar-se-á aprofundar as indagações já propostas no questionário, inquirindo-os 
a respeito dos tipos e gêneros de livros escolhidos para a leitura na JORNADINHA, as preferências 
pelas mesmas, locais e momentos em que costumam ler e as triangulações em que participaram nas 
“ESTAÇÕES DE LEITURA”, os motivos que os levaram a ler, como se deu o compartilhamento nas 
comunidades leitoras, ou seja, nas ‘ESCOLAS POLOS”, e o juízo que fizeram em relação aos livros 
solicitados pelos educandários no ano de 2018, para a participação nas atividades: ‘CAMINHOS E 
ESTAÇÕES: LEITORES E AUTORES’.

Conclusão: As categorias de análise desta investigação estarão demarcadas com a intenção de 
conhecer a formação leitora dos estudantes, bem como sua relação com a leitura; nas entrevistas 
e observações, procurar-se-á aprofundar as indagações já propostas no questionário, inquirindo-
os a respeito dos tipos e gêneros de livros escolhidos para a leitura na JORNADINHA, e nas 
“ESTAÇÕES DE LEITURA”.

Referências: BORDINI, M. da G. Leitura no século XXI: o meio substitui a mente? In: RÖSING, T.; 
ZILBERMAN, R (Org.). Leitura: história e ensino. Porto Alegre: Edelbra, 2016.

CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. Trad. de Reginaldo Carmello Corrêa de 
Moraes. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 1996.

PETIT, M. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. São Paulo: Editora 34, 2017. 

PRODANOV, C.; FREITAS, E. C. de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e 
do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo: Feevale, 2009.
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Introdução: A Extensão Universitária é um processo de aprendizagem que possibilita uma 
relação entre acadêmicos e sociedade, ou seja, atingindo não só com os acadêmicos, mas também 
todos os profissionais dos serviços e da comunidade (Carneiro et al, 2014). Nesse contexto as 
Ligas Acadêmicas vêm ganhando força como atividades extracurriculares vinculadas à Extensão 
Universitária (Carneiro et al, 2014). As Ligas Acadêmicas tem como objetivo aproximar os 
estudantes da prática de atenção à saúde, através do tripé da formação que é formado por ensino, 
pesquisa e extensão, sendo o principal eixo fundamental das universidades do Brasil, conforme o 
artigo 207 da Constituição Brasileira (Cavalcante et al., 2018). 

Metodologia: A Liga Acadêmica de Patologia da Universidade de Passo Fundo (UPF), também 
conhecida como LIPAT é um projeto de extensão que proporciona aos acadêmicos de diversas 
áreas da saúde atividades voltadas a ensino, pesquisa e extensão. Durante as reuniões, participam 
os membros selecionados LIPAT além de alguns professores convidados, geralmente o tema 
das aulas são apresentações de artigos e relatos de casos clínicos. A LIPAT conta com atividades 
como monitorias, organização de eventos e aulas proporcionando rever conteúdos já ministrados 
nas cadeiras de Patologia Geral, Patologia Bucodental e Patologia Médica I e II. O contato com 
acadêmicos de outros cursos é de suma importância para a troca de informações interdisciplinar. 
Além do professor coordenador, três acadêmicos ocupam cargos na diretoria da Liga sendo um 
presidente, um vice-presidente e um secretário. A liga é vinculada a Faculdade de Medicina fazendo 
parte do projeto de extensão Programa Educação Continuada em Saúde – Ligas Acadêmicas, 
entretanto, participam acadêmicos dos cursos de medicina, odontologia e enfermagem. 

Conclusão: A participação dos acadêmicos nas ligas acadêmicas é de suma importância para 
evolução de cada aluno profissionalmente, através de aulas, pesquisas e congressos. Principalmente 
na forma interdisciplinar envolvendo estudantes dos cursos de Enfermagem, Odontologia e 
Medicina.

Referências: Carneiro, J. A., Da Costa, F. M., Poswar, F. D. O., & de Freitas, M. O. S. (2014). Liga 
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acadêmica: instrumento de ensino, pesquisa e extensão universitária. Gestão e Saúde, 6(1), 668-679.

Cavalcante, A. S. P., Vasconcelos, M. I. O., Lira, G. V., Henriques, R. L. M., Albuquerque, I. N. M., Maciel, 
G. P., ... & Gomes, D. F. (2018). As ligas acadêmicas na área da saúde: lacunas do conhecimento na 
produção científica brasileira. Revista Brasileira de educação médica, 42(1), 199-206.
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Introdução: As Ligas Acadêmicas tem como um dos seus principais objetivos aproximar o 
estudante da prática de atenção em saúde, a princípio da indissociabilidade entre o tripé da formação 
que é formado por ensino, pesquisa e extensão, que constitui o eixo fundamental das universidades 
do Brasil, conforme o artigo 207 da Constituição Brasileira1. Uma Liga Acadêmica é uma 
organização estudantil sem fins lucrativos, lideradas por estudantes e colaboradores interessados 
na área de diferentes anos de graduação e diferentes cursos sobre orientação de profissionais da 
área, que buscam aprofundar o seu conhecimento2. A participação na Liga Acadêmica passa a 
ser uma opção para os acadêmicos que buscam construir um currículo diferenciado, onde ocorre 
o complemento da aprendizagem em determinada matéria. Os universitários que buscam as 
atividades extracurriculares estarão um passo à frente daqueles que se baseiam somente na grade 
normal estabelecida pelas universidades3. 

Metodologia: A Liga Acadêmica de Periodontia (LAPE) vai ter início das suas atividades em 
2021/2, tendo como objetivo o desenvolvimento de ações interdisciplinares e interprofissionais/
interinstitucionais na área da saúde, promovendo ações de ensino, pesquisa e extensão na área da 
Periodontia. A LAPE é uma entidade sem fins lucrativos, filiada à Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Passo Fundo, formada pelos acadêmicos do curso de odontologia regularmente 
matriculados no curso de graduação, composta por três acadêmicos que ocupam cargos de 
diretoria, sendo eles: um presidente, um vice-presidente e um secretário, alunos da pós-graduação 
da Faculdade de Odontologia e também docentes responsáveis que atuam como orientador ou 
colaborador. A importância da implementação da Liga Acadêmica de Periodontia na formação, 
vai auxiliar no conhecimento, gerando mais segurança no diagnóstico e o prognóstico onde serão 
utilizados para estabelecer um plano de tratamento para interromper e controlar a progressão 
da doença periodontal. As atividades da LAPE vão contar com aulas, monitorias e organização 
de eventos onde vai gerar um impacto na formação de cada estudante, proporcionando rever 
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conteúdos já ministrados nas cadeiras de Periodontia. Além disso, a LAPE tem planos de realizar 
reuniões abertas ao meio acadêmico, onde qualquer aluno interessado na área pode participar 
para agregar conhecimentos. 

Conclusão: A participação dos acadêmicos nas ligas acadêmicas é de suma importância para 
evolução do aluno profissionalmente, entrando em contato com a área que almeja, sendo uma 
oportunidade aos acadêmicos para buscarem mais conhecimentos extracurriculares durante 
sua formação. Além disso, levando em conta o tripé da universidade, no qual vai impactar 
positivamente na formação profissional dos estudantes.

Referências: 1. Cavalcante, A. S. P., Vasconcelos, M. I. O., Lira, G. V., Henriques, R. L. M., Albuquerque, 
I. N. M., Maciel, G. P., ... & Gomes, D. F. (2018). As ligas acadêmicas na área da saúde: lacunas do 
conhecimento na produção científica brasileira. Revista Brasileira de educação médica, 42(1), 199-206.

2. Santana, A. C. D. A. (2012). Ligas acadêmicas estudantis. O mérito e a realidade. Medicina (Ribeirão 
Preto), 45(1), 96-98.

3. Queiroz, S. J., de Oliveira Azevedo, R. L., Lima, K. P., Lemes, M. M. D. D., & Andrade, M. (2014). A 
importância das ligas acadêmicas na formação profissional e promoção de saúde. Revista Fragmentos de 
Cultura-Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas, 24, 73-78. 
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Introdução: A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória, causada pela presença 
de bactérias do biofilme, que afeta os ligamentos periodontais e osso circundante dos dentes 
podendo causar danos irreversíveis se não for tratada, e consequentemente, a perda dentária1. 
Existe atualmente uma nova classificação das doenças periodontais que identifica as doenças 
periodontais em estágios e graus2. Com essa nova classificação não se baseia apenas nas medidas 
de profundidade de sondagem e nível de inserção do indivíduo, mas também na susceptibilidade 
e fatores de risco do paciente2. Para realizar o exame clínico é avaliado o índice de placa, índice 
gengival e retenção, onde os depósitos de biofilme dental e sangramento na margem gengival 
são observados nas quatro superfícies de cada dente3. Para o diagnóstico da doença periodontal 
é necessário avaliar a profundidade de sondagem, nível clínico de inserção e sangramento à 
sondagem e também os fatores de risco do paciente3. 

Metodologia: Paciente de 47 anos de idade, do sexo feminino, procurou a Clínica Odontológica 
da Universidade de Passo Fundo, RS, Brasil, reclamando que sua arcada dentária superior estava 
cada vez mais “torta’’ e sentia uma pequena “mobilidade’’ nos dentes. Durante a anamnese 
clínica, a paciente relatou ser portadora de hepatite, mas não se recordava qual o tipo, fazia uso 
de anticoncepcional e, além disso, a paciente relatou que foi fumante por um período de três anos 
consecutivos, mas optou por cessar o hábito de fumar há pouco tempo. A paciente concordou 
com a exposição de seus dados clínicos para a apresentação de trabalhos em Congressos, Semanas 
Acadêmicas e do Conhecimento. Após realizar o exame clínico, a primeira etapa realizada foi o 
índice de biofilme onde a paciente obteve 20,4% de biofilme visível. Em seguida, foi realizado o 
índice gengival onde teve sangramento de 50% das faces, além disso, a paciente apresentou índice de 
retenção em 55,5% das faces. Para o correto diagnóstico clínico da doença, foi realizado o periograma, 
que durante a sondagem com sonda milimetrada foi possível observar a presença de vários sítios 
com profundidade de sondagem superior à 3mm chegando até 5mm. Também foi realizado um 
exame radiográfico panorâmico onde apresentou perda óssea horizontal generalizada e também 
mobilidade Grau I. A paciente foi diagnosticada com periodontite estágio II de fase moderada da 
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doença. Em virtude da pandemia, a paciente só pode retornar a Clínica Odontológica depois de 5 
meses, onde novos exames periodontais foram realizados, durante o exame de sondagem clínica, 
foi possível observar um grande aumento de profundidade de sondagem chegando até 7mm, onde 
foi feito um novo diagnóstico clínico da doença, e assim classificada como periodontite estágio III 
fase severa da doença, o motivo do aumento da gravidade pode ser pelo aumento da quantidade e 
variedade do biofilme dental, sistema imune e higiene oral insatisfatória. Em seguida, foi realizado 
um plano de tratamento no qual consistia em: adequação do meio bucal por meio de orientação 
de higiene oral, profilaxia, raspagem supragengival por arcadas e subgengival por hemi-arcadas. 
O tratamento foi realizado durante o semestre e realizadas num período de três meses. A paciente 
recebeu alta do tratamento, mas deve-se manter em manutenção periódica preventiva a cada 
4 meses por ano, a fim de conseguir um melhor controle mecânico do biofilme e consequente 
estabilização da doença. 

Conclusão: O controle correto do biofilme dental, diagnóstico da doença, prognóstico e 
plano de tratamento, bem como a manutenção periódica preventiva são os principais fatores 
para a manutenção da saúde periodontal, juntamente com a colaboração do paciente é possível 
restabelecer a saúde do periodonto.

Referências: 1. Liccardo, D., Cannavo, A., Spagnuolo, G., Ferrara, N., Cittadini, A., Rengo, C., & Rengo, G. 
(2019). Periodontal Disease: A Risk Factor for Diabetes and Cardiovascular Disease. International Journal 
of Molecular Sciences, 20(6), 1414. 

2. Hegde, R., & Awan, K. H. (2018). Effects of periodontal disease on systemic health. Disease-a-Month. v. 
65, n. 6, p. 185-192.

3. Castro, M. L., Trevisan, G. L., & Taba Junior, M. (2016). O estado atual e os avanços no diagnóstico da 
doença periodontal e da cárie dentária. Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, 70(4), 358-
362.
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Introdução: A pesquisa objetiva mapear, examinar e discutir a partir dos dados coletados junto 
aos Planos Municipais de Educação dos 497 municípios sul-rio-grandenses, espaços, práticas, 
mecanismos e movimentos de Gestão Democrática registrados nos textos legais. A Gestão 
Democrática do ensino público tem espaço garantido nos debates e ações de administração 
educacional, bem como considerando a natureza multifatorial da gestão democrática e a polissemia 
do termo, propõe-se a discussão do princípio a partir da empiria assentada nos Planos Municipais 
de Educação buscando explicitar: como os Planos Municipais de Educação dos municípios sul-
rio-grandenses preveem a materialização/execução da Gestão Democrática nos desdobramentos 
do texto legal? Que mecanismos e práticas estão registradas e são previstas nas leis dos PMEs? O 
que tais práticas e mecanismos anunciam como Gestão Democrática e qual a reflexão a ser feita? 
Indicadores, tendências, coincidências ou disparidades são apresentadas?

Metodologia: O processo democrático de gestão das instituições de ensino ganhou espaço na 
legislação brasileira e é expressão de um desejo comum. Pode ser considerado um novo projeto 
educacional para o Brasil é um valioso instrumento para a garantia da democracia no país. Não 
é um caminho fácil se levarmos em conta, em primeiro lugar, a situação atual e a história de 
autoritarismo e patrimônio do nosso país, mas é um caminho possível, dependendo das ações 
desenvolvidas pela sociedade e pelos sistemas educacionais. Embora as experiências de gestão 
democrática ainda estejam longe do ideal almejado, a criação de um mapa dessas diversas práticas, 
será de grande importância para as tentativas de consolidar esse processo e dar origem a novas 
pesquisas sobre o tema no campo da educação. Não se pode negar que, nas últimas décadas, a 
caminhada rumo à governança democrática da escola pública avançou muito. Por isso, queremos 
continuar esta jornada, que muitas vezes é árdua, mas certamente nos trará grandes conquistas 
no campo da educação. É imprescindível buscar uma democracia em que todos tenham voz e 
se voltem para levar em conta as diferenças e especificidades de cada escola. Para que isso 
aconteça, a educação deve ser entendida como um bem público. Não deve servir aos interesses 
antidemocráticos, só assim podemos garantir que a escola seja um espaço verdadeiramente 
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democrático. Este projeto visa um dos principais meios de democratização ao nível da escola e a 
criação de estruturas organizacionais participativas nas quais professores, alunos e funcionários 
formam uma verdadeira comunidade.

Conclusão: Para que isso aconteça, a educação deve ser entendida como um bem público. Não 
deve servir aos interesses antidemocráticos, assim podemos garantir que a escola seja um espaço 
democrático. visando um dos principais meios de democratização ao nível da escola e a criação 
de estruturas organizacionais participativas nas quais professores, alunos e funcionários formam 
uma verdadeira comunidade.

Referências: BITTAR, Eduardo C. B. Crise política e teoria da democracia: contribuições para a 
consolidação democrática no Brasil contemporâneo. Revista de informação legislativa: RIL, v. 53, n. 211, p. 
11-33, jul./set. 2016.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 ago. 2017. 

_______. Lei 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília: Casa 
Civil, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. 
Acesso em: 10 ago. 2017. 
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Introdução: A oficina artística denominada “Pintura Alternativa: ressignificando o olhar 
às cores” foi desenvolvida na disciplina de Estágio Supervisionado III no sétimo semestre, no 
curso de Artes Visuais (Licenciatura) da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de 
Passo Fundo. A prática do planejamento e aplicação das oficinas artísticas foi pensada como uma 
alternativa para substituir a ida nas escolas, com o público alvo do Ensino Fundamental II, como 
antes constava na metodologia do planejamento da disciplina. Essa decisão foi tomada por conta 
do momento pandêmico da COVID-19, ao qual as escolas não estavam aceitando os estagiários por 
conta de medidas preventivas. Dessa forma, os acadêmicos desenvolveram oficinas artísticas de 
forma online, utilizando as plataformas do Google Meet e Classroom para as interações, contando 
com o auxílio do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider para a divulgação das oficinas nas escolas 
e pelas redes sociais.

Metodologia: A oficina “Pintura alterativa: ressignificando o olhar às cores” contou com a 
participação de seis alunos, com idades entre 11 à 15 anos, faixa etária aproximada à dos alunos 
do Ensino Fundamental II. A oficina ocorreu no turno da tarde às quartas-feiras, considerando o 
horário escolar dos alunos para evitar conflitos. Ela foi dividida em seis encontros com duração de 
duas horas, das 15:00 às 17:00 horas, dentro do período vigente de um mês, iniciado dia 05 de maio 
e finalizado no dia 09 de junho. A metodologia da oficina baseou-se nos objetivos de compreender 
como as cores afetam e influenciam o ser humano fisiologicamente e psicologicamente, com o 
intuito de ampliar a sensibilidade visual e conscientizar sobre seu fator estimulante, interrompendo 
o automatismo visual. Assim como os autores do livro “Psicodinâmica das cores em comunicação” 
afirmam que as cores podem produzir “... impressões, sensações e reflexos sensoriais de grande 
importância, porque cada uma delas tem uma vibração determinada em nossos sentidos e pode 
atuar como estimulante ou perturbador na emoção, na consciência e em nossos impulsos e desejos” 
(FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, p.2). Conteúdo esse aplicado por meio de práticas de pintura 
com materiais alternativos como esponjas, escovas, espátulas, entre outros além dos tradicionais 
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pinceis. Práticas que prezavam por técnicas de pintura que estimulavam a texturização tátil e visual. 
Nesse seis encontros, as atividades incluíram a aproximação dos participantes ao conteúdo teórico 
sobre a teoria das cores, círculos cromático e categorização das variações e alterações nos matizes 
puros, como dessaturações, incluindo brevemente momentos históricos de suas descobertas e 
alterações. Foi visto as diferenciações entre texturas táteis e visuais, com exemplificações de técnicas 
trabalhadas em vídeos pela artista passofundense Silvana Oliveira para aproximar os participantes 
da sua arte local, além de explorar a texturizações das obras de artistas famosos como Vincent Van 
Gogh, Georges Seurat e Jackson Pollock. Também em teoria, a psicologia das cores foi apresentada 
de forma mais extensa, abrangendo conceituações sobre efeitos psicológicos, fisiológicos e sobre a 
simbologia das cores e suas variações culturais. As atividades práticas dividiram-se entre etapas de 
experimentação e composição. As experimentações incluíram a misturação de tintas e exploração 
espontânea dos materiais alternativos, descobrindo texturas. Na etapa de composição, foram 
realizados os trabalhos denominados “As Cores Externas” e “As Cores Internas”, proporcionando 
aos participantes expressividade criativa.

Conclusão: As oficinas artísticas desenvolvidas na disciplina do Estágio Supervisionado III 
puderam oferecer vivências significativas aos participantes, que fora do ambiente de formalidade 
da sala de aula e avaliações puderam expressar-se de formas mais espontâneas, criativas e 
interativas. Além de proporcionar aos acadêmicos maior experiência profissional dentro da área 
de licenciatura em Artes Visuais.

Referências: FARINA, Modesto; PEREZ, Clotilde; BASTOS, Dorinho. Psicodinâmica das cores em 
comunicação. 6ª Edição. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2011.
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Introdução: O sequenciamento genômico completo (WGS) possui uma grande contribuição em 
ações de saúde, pois possibilita a análise de surtos atuais e futuros de determinados patógenos 
auxiliando na identificação rápida e precisa de fatores de virulência, vias de transmissão, fonte 
provável de origem do patógeno, identificação de genótipo e subtipo, determinação de resistência à 
tratamento, estudo evolutivo- filogenética e análises comparativas entre os patógenos (GILCHRIST 
et al,2015), ademais possibilita o monitoramento de tendências epidemiológicas como surgimento 
de novas variantes, monitoramento e desenvolvimento de vacinas. A genômica possibilitou 
enorme progresso na área tecnológica com a bioinformática, pois propiciou o surgimento de novos 
aplicativos na ciência básica e em áreas de pesquisa e em controle de curvas epidemiológicas, 
que possibilitam ações interventivas e preventivas em saúde pública ou privada por produzirem 
resultados mais rápidos e precisos (OPAS, 2021).

Metodologia: Revisão de literatura descritiva realizada a partir da leitura de artigos científicos 
completos, disponíveis em bases de dados como Google Acadêmico e Pubmed durante o período 
de 2015 a 2021, utilizando-se os descritores de busca “Sequenciamento genético” e “Tecnologias 
emergentes” no idioma inglês. Foram encontrados 17 artigos, destes 3 foram selecionados. Os 
resultados demonstraram a importância dos Dados de Sequência Genética (GSD) com o advento 
de novas epidemias como o novo coronavírus (CHIARA, et al. 2020). As informações genômicas 
podem ser encontradas em bancos de dados de acesso gratuito e global como o GenBank do NCBI, 
isto auxilia no monitoramento e vinculação de eventos de contaminação de um patógeno em escala 
local ou global (GILCHRIST et al,2015). Do início da pandemia até o presente momento, mais de 280 
mil sequências de genomas foram compartilhados em bancos de dados acessíveis a nível mundial 
(OPAS, 2012). O entendimento global dos benefícios de uma comunidade científica unificada 
tem feito os custos e a complexidade da geração de GSD diminuírem, porém a capacidade de 
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gerar dados ainda é em sua maioria dos países de alta renda. A nova geração de sequenciamento 
proporcionou um menor custo e complexidade do sequenciamento genético (HULICK, 2018). No 
entanto, os programas de sequenciamento necessitam de aporte substancial em relação às pessoas, 
equipamentos, reagentes e infraestrutura. Além da colaboração para garantir que os dados gerados 
sejam de boa qualidade e que sejam usados de maneira significativa. Os benefícios dos GSDs 
são inúmeros, mas principalmente podem ser usados para identificar substituições genéticas para 
futuramente alterar as características virais, como por exemplo a transmissibilidade (GILCHRIST 
et al, 2015). A crescente necessidade e entendimento de como as informações de sequenciamento 
podem contribuir para melhorar a saúde pública tem impulsionado os investimentos em programas 
de engenharia genética. Em janeiro de 2020 o compartilhamento da sequência genética completa 
bem como os protocolos diagnósticos, de sequenciamento e amostras foram utilizados na rápida 
análise diagnóstica e a produção de vacinas e testes terapêuticos contra o SARS-CoV-2 (CHIARA, 
et al. 2020). O sequenciamento genômico se demonstrou essencial para determinar o local de início 
da infecção e também do primeiro contágio humano. Dessa forma foi possível a identificação da 
origem animal e dos hospedeiros intermediários. Dada a importância do sequenciamento do SARS-
CoV-2, vários países são incentivados a depositar rapidamente as sequências do SARS-CoV-2 em 
um banco de dados públicos para compartilhá-las com a comunidade científica para fins de saúde 
pública. O investimento nessa rede global de sequenciamento contribuirá para o desenvolvimento 
de programas de sequenciamento global resilientes e de alta qualidade para a detecção e o manejo 
de outros patógenos causadores de surto no futuro (OPAS,2021). 

Conclusão: O sequenciamento genético de patógenos atuais como o Covid-19, propiciam 
o desenvolvimento de tecnologias rápidas e eficientes na criação de testes moleculares para 
diagnóstico e criação de estratégias interventivas e preventivas em saúde. As tecnologias 
emergentes estão cada vez mais eficientes, revolucionando, assim, o estudo da genômica médica 
em pesquisas e na prática clínica.

Referências: CHIARA, M. et al. Sequenciamento de próxima geração de genomas SARS-CoV-2: desafios, 
aplicações e oportunidades. Bioinform. 2020.

GILCHRIST, Carol A. et al. Whole-Genome Sequencing in Outbreak Analysis. Journal. Clinical 
Microbiology Reviews. Vol. 28. Julho, 2015.

HULICK, Peter J. Next-generation DNA sequencing (NGS): Principles and clinical applications. UpToDate, 
2018.

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Sequenciamento Genômico Do Sars-Cov-2 para objetivos 
de saúde pública. 2021. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53885/
OPASWBRAPHECOVID-19210015_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em: 04 de agosto de 2021
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Introdução: A presente pesquisa tem por foco uma breve retomada histórica do patrimonialismo 
no Estado brasileiro, com vistas à compreensão da realidade dos mais de 5.700 municípios brasileiros, 
e das relações que permeiam muitas nomeações públicas a nível municipal, bem como estadual e 
federal. Busca-se compreender do que trata o nepotismo, bem como meios de vedar sua ocorrência, 
como é o caso da Súmula Vinculante n. 13 do STF e de princípios constitucionais, principalmente 
aqueles previstos do caput do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Para tanto, utilizar-se-á 
o método hipotético-dedutivo. Justifica-se a relevância do assunto abordado quando analisados 
os prejuízos decorrentes do autolocupletamento e do favorecimento de parentes, que vêm a ferir, 
principalmente, os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência. 

Metodologia: O Estado brasileiro é, há muito, patrimonialista. Apesar da reforma gerencial 
na década de 90, influenciada pelo movimento New Public Management, com protagonismo em 
países como Estados Unidos e Inglaterra (CORRALO; ZANELLA, 2020, 169), e de outros esforços 
estatais, o patrimonialismo continua presente, sendo perceptível em muitos atos de governantes 
que confundem seus interesses com os interesses do governo. Neste sentido, o constitucionalismo 
de 1988 foi deveras importante, pois atingiu todas as áreas do Direito, tornando os princípios 
constitucionais “núcleos de condensação de valores” (BINENBOJM, 2014, p. 37). Dentre estes 
princípios, encontram-se aqueles previstos no Artigo 37 da Constituição Federal, em especial a 
moralidade, impessoalidade e eficiência. O primeiro se refere ao direito do povo de ter governos 
honestos (NOHARA, 2020, p. 81), o segundo diz respeito a uma administração que trate de forma 
igualitária os seus administrados, e o terceiro, por fim, busca maiores resultados com menor 
utilização de recursos. Importa destacar que, independentemente da esfera de poder, seja municipal, 
estadual ou federal, a todas elas são aplicáveis os princípios constitucionais, sendo inadmissíveis 
violações a estes. Um dos males que mais tem afrontado o ideal de justiça no Brasil é o nepotismo, 
que consiste em utilizar-se do cargo público para beneficiar parentes e pessoas próximas. Este 
“(...) exprime a ideia de favorecimento em razão de vínculo de parentesco consanguíneo ou 
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afim, sem conexão com o interesse da administração. Ignora-se o mérito para o favorecimento 
por vínculos pessoais” (CORRALO; ZANELLA, 2020, p. 172), não sendo relevante, como deveria, 
a qualidade do serviço. Destaque-se que, diferentemente do proprietário, que é dono de sua 
empresa e livre para fazer as escolhas que melhor lhe aprouverem, ao gestor cabe buscar um bem 
maior, considerando as necessidades e os interesses públicos nortes de sua gestão, sendo vedada a 
utilização do cargo para satisfação de interesses pessoais. Pode-se afirmar, então, que “concretizar 
o regime jurídico de direito administrativo e os princípios da moralidade, impessoalidade e 
eficiência significa combater o nepotismo em todas as suas feições” (CORRALO; ZANELLA, 2020, 
p. 172). Pensando nisso, surgiu a Súmula Vinculante n. 13 do STF, que proibiu diversas hipóteses 
de nepotismo – esta se omitiu quanto a outras, como é o caso dos cargos políticos. Embora a 
Súmula Vinculante n. 13 não tenha a capacidade de exaurir todas as hipóteses de nepotismo, esta 
foi de extrema importância para a administração pública, e deu espaço para que outras normas 
mais rígidas, inclusive municipais – visto que se trata de matéria de iniciativa comum – sejam 
aprovadas, a fim de garantir, de forma ainda mais efetiva, a proteção aos princípios constitucionais 
supramencionados, evitando que sejam confundidos os interesses pessoais dos administradores 
com os interesses públicos da administração. 

Conclusão: Tendo em vista os princípios constitucionais, o histórico patrimonialista brasileiro, 
e o atual regime de Direito Administrativo, evidente a importância de combate ao nepotismo nos 
três níveis federativos: municipal, estadual e federal. Assim, resguardar-se-á o bom funcionamento 
da máquina pública, evitando que interesses pessoais do gestor se confundam com interesses 
públicos da instituição. 

Referências: CORRALO, Giovani da Silva; ZANELLA, Fernanda Rotta. O nepotismo e a aplicação da 
Súmula Vinculante nº 13 nos municípios brasileiros. Revista Interesse Público. vol. 124, p. 167 – 183, nov/
dez. 2020. 
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em: 02. 07. 2021. 
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constitucionalização. 3 Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 13. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/
portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1227>. Acesso em: 15. out. 2020.
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Introdução: O trabalho que segue é resultado parcial da pesquisa de tese do doutoramento 
em educação. Tem como fio condutor, as habilidades e competências necessárias para o exercer 
docente. Nossa sociedade evoluiu em questões sociais, de linguagem, cultural, tecnológicas, entre 
outros aspectos. Diante disso, podemos afirmar que a cibercultura faz parte de nosso contexto 
social e evolutivo. Quando direcionamos os aspectos tecnológicos para o ambiente escolar, gera 
uma nova gama de habilidades e competências docentes a serem desenvolvidas. Desta forma, 
no que tange a formação de professores, quais as habilidades e competências necessárias para os 
professores do século XXI. Assim, buscamos ampliar o debate, de modo a identificar as habilidades 
e competências para a formação docente, contribuir com os indicadores para formação inicial e 
formação continuada de professores em tempos de cibercultura. 

Metodologia: METODOLOGIA: Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, 
de cunho exploratório, de abordagem qualitativa e frente aos procedimentos é bibliográfica.De 
acordo com Perrenoud (1999), competências diz respeito ao domínio de determinadas habilidades 
para atuar em determinadas situações. Com base neste exposto, surge dois questionamentos: O 
que difere competências de habilidades? Para o autor citado, as competências ocorrem por meio 
do domínio prático que necessitam de compreensão, análise, criticidade e discernimento para a 
resolução da ação destinada,ou seja, “[...] defini-se uma competência como a aptidão para enfrentar 
uma família de situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa 
[...].” (PERRENOUD, et al., 2000, p.19). Já as habilidades, são representadas pelas ações rotineiras 
em si, onde já temos o conhecimento para resolução das problemáticas. É válido um segundo 
questionamento: Quantas habilidades necessito para desenvolver um competência? Perrenoud 
(1999), nos traz uma listagem de 10 competências para ensinar, destacando:1- Organizar e dirigir 
situações de aprendizagem; 2-Administrar progressão das aprendizagens; 3- Conceber e fazer 
evoluir dispositivos de diferenciação; 4- Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 
trabalho; 5- Trabalhar em equipe; 6- Participar da administração escolar; 7- Informar e envolver 
os pais; 8- Utilizar novas tecnologias; 9- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10- 
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Administrar a própria formação. Perrenoud (1999) ainda afirma a necessidade de se desenvolver 
uma décima primeira competência que trata do trabalho docente e da prática reflexiva sobre seu 
próprio fazer. Diante de tais competências profissionais, devemos, também, atentar às necessidades 
e demandas da realidade na qual o docente está inserido, isto é, no desenvolvimento das 
habilidades requeridas no âmbito escolar. Tardif (2002, p. 249) neste aspecto, enfatiza que “tanto 
em suas bases teóricas quanto em suas conseqüências práticas, os conhecimentos profissionais são 
evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma formação contínua e continuada. 
Os profissionais devem, assim, autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após seus 
estudos universitários iniciais. Considerando o exposto, o professor deve portar-se enquanto um 
eterno aprendente, pesquisador, utilizando da investigação para depreender substancialmente a 
essência e todos os pormenores do conteúdo e que será apresentado, bem como das demandas da 
sociedade, proferindo credibilidade ao seu trabalho, bem como a fim de atualizar-se, possibilitando 
a reflexão e reestruturação contínua dos saberes docentes tornando possível a reformulação da sua 
própria prática docente. É válido destacar que a realidade de sala de aula requer além dos domínios 
do conteúdo e experiência, uma reflexão sobre a ação pedagógica, baseada pelo conhecimento 
específico da profissão e fortalecida pelo confronto com a prática.

Conclusão: Reafirmamos a necessidade de reflexão a partir da ação docente como forma de 
enriquecer o debate acerca das habilidades e competências necessárias aos docentes do século XXI, 
em especial ao uso, tão emergente, das tecnologias digitais, possibilitando uma ressignificação 
da prática docente, contribuindo para a formação continuada de professores e para o pleno 
desenvolvimento dos educandos.

Referências: Perrenoud, P. (1999). Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed 
Editora. Perrenoud, P. (2000). Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed Editora.

TARDIF, M. Saberes docentes e f beres docentes e formação profissional ormação profissional. ormação 
profissional Petrópolis: Vozes, 2002.
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Introdução: Este estudo é resultado da dissertação de mestrado e apresenta as questões 
relacionadas a formação de professores embasados na legislação. A proposta deste estudo é 
apresentar de uma maneira mais clara e de fácil compreensão os elementos básicos para a formação 
de professores em âmbito geral previstas na legislação educacional, perfazendo uma análise 
documental entre a constituição Federal (1988) e a LDB( 9394/96).Tendo como objetivos: Averiguar 
legislação que regulamenta a formação docente no Brasil, apresentando os encaminhamentos 
orientadores para uma política de formação de professores que estabeleça os princípios, as 
condições e os procedimentos para a formação profissional. Justifica-se esta pesquisa pela análise 
na formação inicial e as leis que amparam a preparação docente dentro das políticas educacionais, 
buscando a melhoria da formação docente. 

Metodologia: METODOLOGIA.O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi 
Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional–LDB–Lei 9.394/96.
Os documentos foram analisados por meio de uma leitura crítica e posteriormente, dispostos em 
forma de fichamento. Primeiramente foi analisada a Constituição Federal de 1988, na sequência a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO. Os estudos referentes a história das políticas educacionais no 
Brasil, são relativamente, recentes, datando pouco mais de meio século, como afirmam Vieira e 
Farias(2011). No que tange a educação, consta nos artigos 21, 23 e 34 da Constituição Federal(1988)
que é dever do Estado tanto definir as bases e diretrizes do ensino, bem como destinar parte 
da receita federal para a educação. Estão prescritos no documento: I)Formar o sujeito com 
espírito cidadão e formar para o mercado de trabalho. II)O ensino público deve ser de caráter 
gratuito(Artigo 206, IV);III)Em relação ao professor de ensino público, ou, em termos mais gerais, 
a todo profissional da educação escolar, são garantidos um plano de carreira e os mesmos só 
poderão ingressar através de concurso público e mediante titulação(Artigo 206,V); É amparado a 
todos os profissionais da educação um piso salarial nacionalmente estabelecido(Artigo 206,VIII).O 
ensino público deve ser gerido por gestões democráticas (Artigo 206, VI); O inciso VII, do artigo 
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206 afirma que a educação pública deve ser de qualidade, mas não esmiúça no sentido de definir 
parâmetros para o que seja um ensino de qualidade. Já a LDB 9.394/96 é a lei que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, garantindo que a formação de docentes para atuar na 
educação básica em curso de nível superior, considerando: Formação dos especialistas da educação 
em curso superior de pedagogia ou pós-graduação (art. 64);A União deve gastar no mínimo 18% 
e os estados e municípios no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos no ensino público(art. 
69);Prevê a criação do Plano Nacional de Educação (art. 87).O ensino, proposto pela Lei 9.394/96, 
em seu artigo terceiro, destaca onze princípios que será a base do ensino. Assim, de acordo com a 
LDB (Lei 9.394/96, artigo 3º): I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II. 
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; I II. 
Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI. Gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos oficiais; VII. Valorização do profissional da educação escolar; VIII. Gestão 
democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX. 
Garantia de padrão de qualidade; X. Valorização da experiência extraescolar; XI. Vinculação entre 
a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Conclusão: Compreendemos a seguridade mínima para a educação brasileira, por meio da 
Constituição Federal de 1988, bem como a LDB–Lei 9.394/96,destacando a formação docente de 
qualidade, para que a educação também seja de qualidade, formando um sujeito com espirito 
cidadão e para o mercado de trabalho, oportunizando a liberdade para aprender, ensinar, pesquisa 
e divulgar a cultura e o saber.

Referências: BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.

BRASIL. Lei 4.024/61. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm.

VIEIRA, Sofia Lerche. FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Política educacional no Brasil: Introdução histórica. 
Brasília. Liber Livro Editora, 3ª ed. 2011.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm
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Introdução: As doenças cárie e periodontal são as principais doenças bucais que acometem 
os indivíduos de todas as faixas etárias, sendo mais prevalentes em populações em situação de 
vulnerabilidade social e portadores de comprometimentos mentais, psíquicos e/ou físicos. Apesar 
da sua elevada prevalência, existem formas de controle através de medidas básicas de higiene bucal 
e consumo consciente de carboidratos fermentáveis, em especial, a sacarose. O objetivo geral do 
presente projeto de extensão “A Saúde Começa pela Boca” é promover saúde para as populações 
em situação de vulnerabilidade e com comprometimentos mentais, psíquicos e/ou físicos, através 
de ações interdisciplinares e interprofissionais de cuidado envolvendo a odontologia, a nutrição 
e a saúde mental, a fim de contribuir para a melhoria das condições de saúde nas populações 
envolvidas. 

Metodologia: A proposta metodológica deste projeto será o trabalho interdisciplinar e 
interprofissional para a identificação das doenças bucais, nutricionais e psicológicas que possam 
estar contribuindo negativamente para o bem-estar dos indivíduos incluídos no projeto. A partir 
do diagnóstico inicial, serão propostas ações específicas e integradas entre as áreas parceiras, 
visando o cuidado das populações em vulnerabilidade social e portadoras de comprometimentos 
mentais, psíquicos e/ou físicos. Os objetivos específicos do projeto envolvem conhecer o contexto 
institucional e/ou a realidade de vida/moradia/acesso aos serviços de saúde dos sujeitos 
envolvidos; identificar a situação de saúde bucal das populações-alvo, através de inquérito 
epidemiológico, juntamente com a avaliação das necessidades nutricionais e de acompanhamento 
psicológico para o planejamento das ações a serem propostas; implementar dinâmicas educativas 
interdisciplinares em prol da saúde nos aspectos nutricional, bucal e mental, desenvolvendo a 
capacidade de comunicação e tomada de decisão pelos acadêmicos através do incentivo da 
realização de atividades lúdicas; realizar atividades de escovação dental supervisionada e promover 
tratamento odontológico preventivo: aplicação tópica de flúor, evidenciação de placa, aplicação 
de verniz fluoretado; realizar tratamento odontológico através do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) e instruir as equipes de trabalho das instituições parceiras/cuidadores/
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familiares para promover atividades de promoção do cuidado integral. O presente projeto é 
uma proposta nova, tendo sido iniciado suas atividades no ano de 2021. Até o presente tem sido 
realizado o reconhecimento da comunidade do bairro Zachia, a qual será incluída nas ações do 
projeto, em parceria com outros projetos de extensão e disciplinas de saúde coletiva atuantes 
nesta comunidade. As ações realizadas pelo projeto serão avaliadas semestralmente através de 
indicadores construídos pelo grupo, os quais servirão como dados para pesquisas acadêmicas 
em nível de graduação e pós-graduação. A produção do conhecimento gerada pelo projeto será 
compartilhada através de publicações e participações em eventos e congressos científicos das áreas. 

Conclusão: Os objetivos propostos pelo projeto “A Saúde Começa pela Boca” são possíveis de 
serem aplicados e desenvolvidos, fazendo-se totalmente necessária essa promoção de saúde de 
maneira mais acessível para a população-alvo.

Referências: BRASIL. Ministério em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Nacional de 
Saúde Bucal. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal PNSB (BR) / Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

BRASIL. Ministério em Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política 
Nacional de Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
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Introdução: Este estudo faz parte do Projeto “A experiência da criança na linguagem: língua e 
práticas sociais”, sob a orientação da professora doutora Marlete Sandra Diedrich. A reflexão que 
aqui se apresenta se volta para a relação da criança em sua experiência de aquisição da linguagem 
e os desenhos animados. Para tanto, o trabalho se pauta na abordagem teórica enunciativa 
aquisicional de Silva (2009), autora que deriva dos pressupostos teóricos de Émile Benveniste 
princípios para melhor compreender a linguagem da criança. O objetivo da pesquisa é analisar as 
construções metafóricas e onomatopéicas na língua-discurso da criança capazes de evidenciar a 
relação entre os desenhos animados e a aquisição da linguagem, considerando a apropriação das 
noções culturais pela criança.

Metodologia: O homem se constitui falante de uma língua na sua interação com o outro, mais 
especificamente na relação intersubjetiva EU - TU. Essa relação implica um homem, que por meio 
da sua subjetividade ao configurar-se como EU, comunica-se com um TU, em situações únicas 
do discurso, na qual se refere ao AQUI e AGORA. Essa relação entre homem e mundo define o 
caráter simbólico da língua, visto que ela representa a sociedade e o homem faz parte da sociedade. 
Além disso, leva-se em consideração o fato da língua possuir traços impressos da cultura. Dessa 
forma, quando o homem se comunica, ele perpetua ou modifica a cultura da qual faz parte. A 
aquisição da linguagem está estritamente vinculada a essas relações com o outro, com a língua 
e com a cultura, pois a criança ao se constituir sujeito de linguagem na sua relação com o outro 
se apropria de uma língua e, por consequência, apropria-se da cultura da qual ela está inserida. 
Nessa perspectiva, a abordagem enunciativa aquisicional de Silva (2009), que deriva dos princípios 
benvenistianos, engloba essa relação e apresenta um modelo teórico/metodológico (eu-tu/ele)-
ELE para explicar o processo de aquisição da linguagem da criança. Os termos que compõem este 
dispositivo referem-se respectivamente à criança, ao outro de seu convívio social, seja a família, 
escola, amigos, vizinhos, a língua da qual a criança irá se apropriar e a cultura da qual ela faz parte. 
Diante disso, proponho as seguintes problematizações: que traços da cultura a criança demonstrará 
em seu discurso? Como os desenhos animados configuram-se parte integrante da cultura? Como 
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as metáforas e onomatopeias surgem a partir dos desenhos animados no discurso da criança? 
Por fim, destaca-se que a pesquisa é descritiva, bibliográfica e documental, pois busca expor as 
características do fenômeno da aquisição da linguagem a partir de textos já publicados sobre o 
assunto e dados ainda não analisados. O método de análise é baseado na Teoria Enunciativa da 
Aquisição da Linguagem (operadores enunciativos), com base em Silva (2009), e os dados coletados 
são de uma criança de três anos e sua interação com o desenho animado Carros. Ressalta-se que 
os dados de análise fazem parte do corpus de pesquisa do grupo NALíngua- CNPQ, que possui 
registros em vídeos de G., uma criança acompanhada pela pesquisadora Alessandra Del Ré desde 
o nascimento até os 7 anos de idade.

Conclusão: Conclui-se que a criança se apropria dos simbolismos da língua em sua relação com 
o outro, compreendendo a cultura e a sociedade da qual faz parte. Observa-se que esta pesquisa 
está em fase de desenvolvimento, por isso os resultados não estão concluídos, mas é permitido 
afirmar que os desenhos animados com os quais a criança interage ocupam importante papel na 
experiência da criança na linguagem. 

Referências: BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral I. 5,ed. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 1976.

BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral II. 2. ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 1989.

SILVA, C. L. da C. A instauração da criança na linguagem: princípios para uma teoria enunciativa em 
aquisição da linguagem. 2007. 293 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) - Instituto de Letras, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/
handle/10183/10407. Acesso em: 02 jun. 2021.

SILVA, C. L. da C. A criança na linguagem: enunciação e aquisição. 1. ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 
2009.
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Introdução: A Incontinência Urinária (IU) é uma condição que afeta milhares de mulheres, 
sendo uma patologia conhecida pelo impacto negativo que causa em diferentes domínios da vida 
da mulher, não só a nível físico, mas também a nível psíquico, emocional e social, uma vez que 
a perda de urina abala a confiança e torna a mulher dependente de sua condição. Além disso, a 
prática de atividade física de impacto, tanto em academias quanto em grupos recreativos, também 
pode ser classificada como um fator de risco associado à incontinência urinária, uma vez que a 
pressão exercida no assoalho pélvico durante essas atividades de impacto pode induzir a perda de 
urina em uma musculatura possivelmente insuficiente. Diante disso, foi realizada uma pesquisa 
para saber as principais características e fatores de risco associados à perda de urina e seu impacto 
na qualidade de vida. 

Metodologia: A Incontinência Urinária (IU) é uma patologia conhecida pelo impacto negativo 
que causa em diferentes domínios da vida da mulher, não só a nível físico, mas também a nível 
psíquico, emocional e social. (FERNANDES et al., 2015). A IU é um problema crescente que afeta 
200 milhões de pessoas de todas as idades, sendo a maioria mulheres. Alguns autores afirmam 
que o sexo feminino já é um fator de risco importante para a gênese da IU, bem como o avanço 
da idade (MENEZES et al., 2015), embora existam evidências de que, durante atividades físicas 
estressantes, seja comum entre mulheres jovens, fisicamente ativas (ALMEIDA; MACHADO, 
2012). Pesquisas apontam que um quarto das mulheres entre 15 a 64 anos de idade já apresentou 
algum episódio de IU (SILVA et al., 2018) e estudos nacionais têm estimado diferentes prevalências, 
variando de 5,8 a 32,2%, de acordo com a população estudada, faixa etária, característica do estudo 
(populacional ou baseado em serviços de saúde) e abordagem metodológica (FARIA et al., 2015). 
Por estar estritamente relacionada com a vida íntima da mulher, muitas vezes assiste-se a uma 
certa relutância em abordar este assunto, ou procurar ajuda para a resolução do problema, e estas 
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mulheres acabam por se isolar, familiar e socialmente, com implicações agravadas pelo adiamento 
ou ausência de tratamento (FERNANDES et al., 2015). Buscando saber as características das pessoas 
que apresentam perda urinária e os possíveis fatores de risco, foi elaborado um questionário 
eletrônico on-line através da plataforma Google Forms, sendo estruturado com 39 questões que 
contemplaram assuntos pessoais relativos à saúde e sobre a prática de realização de atividade 
física. Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (44391921.4.0000.5342), os 
dados começaram a ser coletados no dia 19 de abril de 2021, onde poderiam responder mulheres 
com idades entre 18 e 60 anos, sendo elas praticantes de atividades físicas ou não, sendo finalizada 
dia 26 de maio de 2021 com o total de 800 respostas. Dentre as mulheres que responderam a 
pesquisa, 278 (34,8%) perdem urina em algum momento do dia, sendo que dessas, 117 (42,8%) 
observam o evento durante a atividade física e 76 relatam que essa perda urinária atrapalha pelo 
menos um pouco sua atividade. O ato de tossir e espirrar, é um evento que aumenta a pressão 
abdominal e exige que os músculos do assoalho pélvico se contraiam no momento correto para 
evitar perdas, o que não ocorre para 143 mulheres (17,9 %) que relatam perda durante o espirro 
e a tosse. Foi questionado sobre a forma de perda urinária, e 75,9% das mulheres incontinentes 
perdem urina na forma de gotas, 19,78% na forma de jatos e 4,32% perdem tudo. 150 relataram 
que a perda urinária afeta pelo menos um pouco sua vida, mostrando que a IU não é apenas um 
problema físico. Quando questionado o profissional que procurou ou procuraria em casos de IU, 
51,4% responderam médico, 15,4% fisioterapeuta e 33,1% procuraria outro profissional.

Conclusão: Embora a incontinência urinária não coloque diretamente a vida das pessoas em risco, 
é uma condição que pode trazer sérias implicações médicas, sociais, psicológicas, e econômicas, 
afetando adversamente a qualidade de vida, fazendo com que estudos dessa magnitude sejam 
cada vez mais necessários. 

Referências: ALMEIDA, Priscilla Pereira de; MACHADO, Lívia Raquel Gomes. A prevalência de 
incontinência urinária em mulheres praticantes de jump. Fisioterapia em Movimento, v. 25, n. 1, p. 55-65, 
2012.

FARIA, Carlos Augusto et al. Impacto do tipo de incontinência urinária sobre a qualidade de vida de 
usuárias do Sistema Único de Saúde no Sudeste do Brasil. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 
v. 37, n. 8, p. 374-380, 2015.

FERNANDES, Susana et al. Qualidade de vida em mulheres com Incontinência Urinária. Revista de 
Enfermagem Referência, v. 4, n. 5, p. 93-99, 2015.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 44391921.4.0000.5342
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Introdução: A Universidade de Passo Fundo (UPF) é uma instituição comunitária, por isso, 
assume o compromisso com o desenvolvimento social e político regional, construindo propostas de 
ação que articulam-se diretamente com as comunidades. E é com esse intuito que nasce o programa 
“Territórios da Saúde e do Cuidado”. Este programa, também conhecido como o Programa 
da área da saúde, é desenvolvido através de atividades interdisciplinares e interprofissionais, 
contemplando seis cursos da instituição. Seu objetivo consiste em promover saúde e qualidade 
de vida pelo cuidado integral das pessoas, que é operacionalizado através de dezoito projetos de 
extensão, disciplinas práticas e ações e serviços destinados ao atendimento das questões de saúde, 
onde as equipes que vão a campo colocam em prática as atividades pensadas no grande grupo. 
Esse cenário consiste no foco de problematização deste trabalho. 

Metodologia: Em 2020, no cenário da pandemia da COVID 19, os cursos da área da saúde da 
UPF foram convocados a trabalhar coletiva e intersetorialmente, já que as demandas de saúde 
da população se complexificaram. Fruto desse cenário e de movimentos de ensino-pesquisa-
extensão institucionais, nasce o programa “Território da Saúde e do Cuidado” com uma 
perspectiva interdisciplinar e interprofissionais, com equipes de atuação organizadas através 
da integração de alunos de diferentes cursos. Nesse cenário, entende-se a interdisciplinaridade 
como uma inter-relação e interação das disciplinas, que buscam atingir um objetivo comum e 
resulta no enriquecimento recíproco e na transformação de quem faz parte (VILELA: MENDES, 
2003). Outra dinâmica adotada no programa, refere-se ao trabalho desenvolvido com e nos 
territórios. Segundo Lima e Yasu (2014), a lógica do território é encontrar e ativar os recursos 
locais existentes, estabelecendo alianças com grupos e movimentos de arte ou com cooperativas 
de trabalho, para potencializar as ações de afirmação das singularidades e de participação 
social. Com isso, o programa busca através da articulação dos equipamentos sociais existentes 
no território como Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Unidades Básicas de Saúde, 
Centro de Referência de Assistência Social e Escolas, estratégias possíveis para contribuir com 
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as principais demandas do território, sendo elas: saúde bucal, violência doméstica e gravidez na 
adolescência. A construção do conhecimento ocorre pelo ensino-serviço-comunidade. As equipes 
atuam de forma interdisciplinar e interprofissional através de oficinas, atendimentos individuais 
e coletivos diversos e metodologias que possibilitam a imersão da população, dos estudantes, 
dos docentes e dos profissionais nos processos construídos e pensados a partir das realidades e 
de forma conjunta. Dessa forma, a população recebe uma maior atenção e os alunos colocam em 
prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação, encarando situações concretas e reais, 
além da vivência do trabalho em equipe. O relato da acadêmica Kaila Cristine Pedrotti traduz 
os avanços de uma formação em saúde nessa perspectiva: “É muito enriquecedor fazer parte de 
um projeto que é realizado por diversos cursos da área da saúde, onde todos têm um propósito 
em comum, tornar a comunidade como principal protagonista da sua qualidade de vida. Além 
disso, realizamos ações em conjunto, como visitas domiciliares onde criamos vínculo com esses 
pacientes, realizando discussões, orientações e intervenções em pró a saúde. Com isso, faz com que 
nós, futuros profissionais da saúde, sejamos diferenciados, pois ainda ocorre um leve preconceito 
em trabalhar de forma multidisciplinar”(30/07/2021) O processo de gestão do programa também 
é compartilhado, ou seja, todo o planejamento dos processos é responsabilidade coletiva, o que 
permite a reflexão contínua e interdisciplinar a ser materializada nos cenários territoriais em que 
o programa se envolve. 

Conclusão: O programa ainda está em construção e ainda existem desafios para desenvolver as 
atividades práticas devido a pandemia da COVID-19, que impossibilitam a formação de grandes 
grupos, e a articulação entre todos os cursos e projetos de extensão promovendo representatividade 
nas atividades promovidas. 

Referências: LIMA, Elizabeth Maria Freire de Araújo; YASUI, Silvio. Territórios e sentidos: espaço, cultura, 
subjetividade e cuidado na atenção psicossocial. Saúde em debate, v. 38, p. 593-606, 2014.

VILELA, Elaine Morelato; MENDES, Iranilde José Messias. Interdisciplinaridade e saúde: estudo 
bibliográfico. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 11, p. 525-531, 2003.
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Introdução: O presente trabalho, ao evidenciar a literatura eletrônica, tem o propósito de contribuir 
com reflexões acerca da (re)leitura do material jornalístico original, elaborado no período de 1981 
a 1986, pelo jornalista e escritor Josué Guimarães, bem como discutir os resultados obtidos na 
exploração da plataforma digital IRAMUTEQ, em acervo literário, via recursos Nuvem de Palavras 
e Análise de Similitude. O conteúdo, gênero textual crônica jornalística, a ser encaminhado para 
o Software IRAMUTEQ, instrumento preparado para analisar textos em quantidades volumosas, 
está resguardado no Acervo Literário Josué Guimarães - ALJOG, de propriedade da Universidade 
de Passo Fundo - UPF. Por fornecerem dados, as mídias seguem os mesmos caminhos na promoção 
de uma comunicação ubíqua, em uma sociedade mediatizada por signos de diversas naturezas 
(verbais, visuais, sonoros e de variadas misturas), que se encaixam, circulam e se difundem. 

Metodologia: O material a ser apresentado, neste momento, refere-se a parte do montante de 
100(cem) textos jornalísticos, os quais estão sendo apreciados em pesquisa que enquadra-se na 
perspectiva qualitativa do tipo descritivo-exploratória, para Tese de Doutoramento em Letras. As 
três crônicas selecionadas para esta apreciação específica, estão classificadas sob a denominação 
itens de publicação na imprensa e serão examinadas a partir de leituras e observações singulares, 
além de preparo minucioso para encaminhamento ao programa selecionado. A pesquisa não 
tem a intenção de criar modelos interpretativos ou ressignificar palavras. Diferentemente, tem 
o propósito de socializar um olhar mais atento à produção jornalística de Josué Guimarães em 
um período que registra marcas significativas no cenário político-social do Brasil. O resultado da 
exploração e da descrição evidenciará que o Software IRAMUTEQ serve de elo entre a informação 
e a sensibilidade do leitor no momento da (re)leitura de material guardado em acervo literário. O 
marco teórico principal, sobre o qual se desenvolve o estudo, está centrado nos pressupostos de 
Alberto Cupanni (2017); Michele Petit (2009); Ana Maria Justo e Brigido Vizeu Camargo (2013); 
Katherine Haylles (2009) e Lúcia Santaella (2003), as quais permitem uma melhor percepção sobre 
as inovadoras e múltiplas maneiras de acesso à informação em qualquer espaço. 
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Conclusão: Podemos afirmar que analisar a escrita jornalística de Josué Guimarães, incide, a todo 
momento, em (re)descobertas significativas e interessantes, tanto no que diz respeito aos fatos de 
seu tempo, quanto ao que explicam as mazelas da atualidade. Figura de importante representação 
social para seu público leitor, manteve olhares atentos e acompanhava as evoluções da sua época 
de maneira crítica. 

Referências: CAMARGO, B. V; JUSTO, A. M. PESIC. Periódicos Eletrônicos em Psicologia. Temas em 
Psicologia. 2013. 

CUPANI, A. Filosofia da tecnologia: um convite. Florianópolis: UFSC, 2017.

HAYLES, K. Literatura eletrônica: novos horizontes para o literário. São Paulo: Global Editora, 2009.

PETIT, M. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. Trad. Celina Olga de Souza. São Paulo: Editora 34, 
2009.

SANTAELLA, L. Navegar no Ciberespaço. São Paulo: Paulus, 2004.
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Introdução: O sistema respiratório tem como principal função efetuar a troca gasosa entre o 
sangue e o ambiente. Na insuficiência respiratória tal função é comprometida (MONTICELLI et 
al. 2019). Em quadros causados por falsa via, fluidos ou corpos estranhos, entram pelas narinas, 
atingem a traqueia e se dispersam por outras estruturas dificultando a troca gasosa e causando 
uma reação inflamatória. Esse distúrbio pode ser facilitado em quadros de síndrome cólica, onde 
os animais necessitam permanecer em terapia via sonda nasogástrica por longo período, bem como 
em decúbito prolongado. O termo cólica é utilizado para englobar todos transtornos sediados no 
trato gastrintestinal (CORREA et. al, 2007), incluindo os de origem parasitária, tal como a arterite 
verminótica por S. vulgaris. Assim, o objetivo desse trabalho é relatar um caso de insuficiência 
respiratória em equino decorrente de falsa via após quadro de cólica por arterite verminótica, 
evidenciando seus achados anatomopatológicos.

Metodologia: O caso ocorreu em um equino, fêmea, sem raça definida, 350 kg e 15 anos de idade, 
o qual foi submetido a atendimento médico veterinário. Durante avaliação médica foi constatado 
parâmetros fisiológicos dentro dos limites para espécie e lesão ulcerada na face medial da região 
inguinal em membro pélvico esquerdo com presença de miíase. Foi realizada coleta de sangue 
para hemograma, onde evidenciou-se eritrócitos (6,62 &#956;L) abaixo dos valores de referência 
para espécie, discreta eosinofilia (1.072 &#956;L) e fibrinogênio (6,0 g/L) aumentado. A terapia 
foi instituída com benzipenicilina benzatina 20 ml, IM, a cada 48 horas e fenilbutazona 4,4 mg/
kg, IV, SID. No terceiro dia de terapia, a paciente apresentou episódios de diarreia o qual evoluiu 
para um quadro de abdômen agudo, durante a madrugada, e devido a intensa algia permaneceu 
em decúbito lateral dentro da baia, sendo encontrada já em óbito. O cadáver foi encaminhado para 
necropsia e exame histopatológico. No exame externo foi constatada lesão ulcerada em membro 
pélvico esquerdo medindo cerca de 15 cm de diâmetro, palidez moderada de mucosas, presença de 
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muco e serragem nas narinas e demora na coagulação sanguínea. Na laringe, traqueia e brônquios 
verificou-se considerável quantidade de serragem misturada com muco. A superfície pulmonar 
exibia intensa hemorragia e congestão e, aos cortes, edema e hemorragia, além de serragem 
misturada com muco. No exame interno constatou-se, ainda, a presença de grande quantidade 
de parasitas S. vulgaris na luz da artéria mesentérica e em seus ramos, incluindo enovelados 
parasitários com formação de embolia caracterizando trombarterite verminótica. Amostras de 
diversos órgãos foram coletados para exame histopatológico. Os achados caracterizaram-se por: 
congestão pulmonar, formação de trombos, hemorragia intersticial, atelectasia, enfisema e edema, 
além de material amorfo castanho-enegrecido na luz dos brônquios, bronquíolos e alvéolos, 
compatível com microfragmentos de serragem. Dessa forma, a análise anatomopatológica 
permitiu apontar que o óbito decorreu de insuficiência respiratória, por falsa via, com aspiração 
de serragem após permanência em decúbito lateral devido ao quadro de cólica. Os episódios de 
cólica por tromboarterite verminótica ocorrem devido ao intenso parasitismo e podem levar o 
animal ao decúbito prolongado favorecendo a ocorrência de outros quadros que podem acarretar 
em óbito, como a ocorrência de uma falsa via. Segundo THOMASSIAN (2005), nas fases iniciais 
do desconforto abdominal, o animal poderá apresentar diarreia discreta, e não ocorrem grandes 
alterações na frequência cardíaca e respiratória, sinais manifestados por esse animal. Síndrome 
cólica por parasitismo é comumente diagnosticada em animais onde o protocolo de vermifugação 
não é realizado corretamente. Assim, através da necropsia foi possível esclarecer a causa mortis: 
insuficiência respiratória aguda decorrente de falsa via após quadro de síndrome cólica por arterite 
verminótica.

Conclusão: A realização de protocolos com antiparasitários prescritos por médico veterinário, 
pode evitar mortes como essa, assim como evitar outras consequências de verminoses, como 
anemia e hipoproteinemia. Além disso, destaca-se a importância da realização da necropsia e 
histopatologia para obtenção do diagnóstico, exame que, bem conduzido permite elucidar diversas 
situações que podem acometer os animais.

Referências: CORREA, F.R.; SCHIELD, A. L.; MENDEZ, M. D. C; LEMOS, R. A. A. Doenças de ruminantes 
e equinos. 3. Ed. Santa Maria: Palotti, 2007.

MONTICELLI P; ADAMI C. Aspiration pneumonitis (Mendelson’s syndrome) as perianaesthetic 
complication occurring in two horses: A case report. London: Equine Veterinary Education, 2019.

THOMASSIAN, A. Enfermidades dos cavalos. 4. Ed. São Paulo: Varela, 2005.
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Introdução: Este trabalho registra o resultado de estudos sobre a aposentadoria da pessoa 
transgênero. Frente à lacuna legislativa, discutir o assunto torna-se ainda mais revelante, visto 
que direitos assegurados constitucionalmente carecem de efetivação. A Previdência Social protege 
o trabalhador diante de determinadas contingências, entretanto, o benefício da aposentadoria se 
molda de acordo com o modelo binário e, portanto, não considera a pessoa trans. A escolha do 
tema se justifica pela sua relevância, bem como pela necessidade de expor a incongruência entre 
a proteção assegurada e a realidade. Os objetivos consistem em demonstrar o caráter protetivo 
do sistema; analisar os conceitos de sexo e gênero a fim de compreender as perspectivas daquele 
que não se identifica com o sexo biológico e, finalmente, adentrar na concessão do benefício da 
aposentadoria para à pessoa trans. 

Metodologia: A Previdência Social possui organização na forma de regime geral, caráter 
contributivo e filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial. O sistema garante que, diante de eventos de infortunística, as pessoas vinculadas a algum 
tipo de atividade laborativa estejam resguardados (CASTRO; LAZZARI; 2019, p. 44). Tais situações 
são as contingências que possuem cobertura previdenciária, sendo elas: a cobertura dos eventos de 
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada; proteção à maternidade; 
proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; salário-família e auxílio-reclusão 
para os dependentes dos segurados de baixa renda; pensão por morte do segurado, homem ou 
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. A legislação brasileira adota o modelo binário, 
ou seja, entende que se é homem ou mulher e, ao adentrar nas conceituações de sexo e gênero, se 
percebe a necessidade de desmistificar a temática, pois a legislação já não comporta as percepções 
e necessidades da sociedade. Com o nascimento, é atribuída à criança uma classe sexual e, a partir 
disso, há uma divisão tida como natural, já que, em tese, é baseada num fator biológico. Acontece 
que o sexo biológico, por si mesmo, não determina o comportamento social das pessoas, pois esse 
é aprendido por meio de um lento e complexo processo de socialização, ou seja, não é herdado 
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geneticamente. Assim, não é o sexo macho que determina o comportamento masculino de um 
indivíduo, mas o que ele aprendeu socialmente que é ser macho, numa determinada sociedade, 
época e lugar do planeta (LANZ, 2014, p. 329-330). Importante, também, expor as definições 
atinentes à pessoa trans. A transexualidade é a condição do indivíduo que não se identifica com 
o gênero estabelecido em seu nascimento, especialmente com o seu órgão sexual, possuindo a 
sensação de estar no corpo errado. Já transgênero é o indivíduo que acredita pertencer ao sexo 
oposto ao de sua morfologia. Almeja adequar sua autopercepção à imagem visual do próprio 
corpo, pois se sente aprisionado em um corpo desconforme (PANCOTTI, 2020, p. 42). Por fim, 
cabe analisar a perspectiva de aposentadoria para a pessoa transgênero no ordenamento jurídico 
brasileiro, visto que as regras para a concessão do benefício se baseiam no modelo binário. Em face 
da lacuna existente, é o Poder Judiciário que tem enfrentado os pedidos de benefício, coisa que 
ressalta a inércia do Estado. Os estudiosos do tema defendem que a solução mais adequada é a que 
considera o gênero autopercebido, pois essa é a opção menos gravosa ao transgênero. Estabelecer 
regras de transição, por exemplo, implicaria em criar critérios inexistentes na conjuntura atual, 
bem como condicionar o acesso da população trans ao benefício da aposentadoria. 

Conclusão: A realidade da pessoa trans não perfectibiliza o texto constitucional, já que a 
igualdade assegurada sofre limitação e reforça, assim, a necessidade de legislação adequada sobre 
o tema. Conclui-se que para a concessão do benefício da aposentadoria à pessoa trans é o gênero 
autopercebido que deve ser considerado, a fim de que a legislação sirva como instrumento de 
proteção. 

Referências: CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito 
Previdenciário. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

LANZ, Leticia. O corpo da roupa. 2014. 342 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Curso de Pós 
Graduação em Sociologia. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014. Disponível em: https://
acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/36800/R%20-%20D%20-%20LETICIA%20LANZ.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 07 ago. 2021.

PANCOTTI, Heloísa Helena Silva. Previdência social e transgêneros: proteção previdenciária, benefícios 
assistenciais e atendimento à saúde para os transexuais e travestis. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2020.
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Introdução: A legislação brasileira adota o modelo binário, ou seja, considera que se é homem 
ou mulher. No âmbito previdenciário, não é diferente. A concessão do benefício da aposentadoria 
elenca regras distintas para homens e mulheres, mas é silente quanto à pessoa trans. Em relação 
aos militares é mais adequado utilizar o termo inatividade do que aposentadoria, pois o militar 
permanece vinculado à profissão, sendo duas as hipóteses para a inatividade: a reserva e a 
reforma. A reforma ocorre quando não há mais obrigatoriedade de retornar ao serviço, como 
nos casos de idade ou incapacidade física. No entanto, o caso de Maria Luiza, primeira militar 
transexual da história da Força Aérea Brasileira (FAB), reforça que, em face de discriminação, o 
termo incapacidade recebe novos significados. Ocorre que a militar foi considerada incapaz para o 
serviço militar por ser transexual. Logo, a escolha do caso como tema se justifica por sua relevância 
objetivando, a partir dele, informar e conscientizar.

Metodologia: Maria Luiza, quando ainda na ativa, foi colocada na reserva, pois a FAB a 
considerou incapaz para o serviço militar. No afastamento em 2002, encontrava-se na condição 
especial de transexual em tratamento médico. Após ingressar judicialmente, a primeira instância 
julgou a ação de inativação como procedente, pois não havia possibilidade de retorno a ativa, 
visto que a idade-limite para o posto de Cabo é de 48 anos. Entretanto, não foram consideradas 
as promoções por tempo de serviço que teria direito, caso não tivesse sido reformada. Em face 
disso, interpôs apelação que foi aprovada por maioria. Foi requerida a aposentadoria integral no 
posto de Subtenente e não a referente ao posto de Cabo engajado. O STJ decidiu pelo direito à 
aposentadoria integral no posto de Subtenente, coisa que reforça o objetivo de não discriminação, 
inclusive aquela fundada em orientação sexual. O caso da militar é exemplo de direitos retirados 
em função de preconceito, pois Maria Luiza, após 22 anos de serviços prestados, foi posta à reserva 
por identificar-se mulher e, em face disso, considerada incapaz, já que estava em tratamento 
médico na condição de transexual. A sociedade não é estática e, diante das constantes mudanças 
do ser humano, os órgãos e autoridades também devem evoluir, pois possuem o poder de 
decisão. Recentemente, em 16 de março de 2021, o STJ julgou o Agravo Interno no Agravo em 
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Recurso Especial nº 1.552.655-DF. O Agravo Interno foi interposto contra o Agravo que manteve o 
deferimento de ação ajuízada por Maria Luiza. A União requereu que fosse reconhecido o direito 
da agravada a, no máximo, o posto de Terceiro-Sargento (BRASIL, STJ, 2021). O argumento da 
agravante é de que, considerando os requisitos a serem observados, a última graduação que 
poderia ser alcançada é a de Terceiro-Sargento, visto que não há promoção por mera antiguidade. 
Entretanto, a reincorporação de Maria Luiza ao serviço militar não ocorreu, pois quando houve a 
declaração de nulidade de sua reforma, a militar já havia atingido a idade limite para o retorno das 
atividades. Para Hermann Benjamin, relator do caso, a agravada deve receber a aposentadoria no 
último posto de quadras da Aeronáutica, visto que a possibilidade de progredir na carreira lhe foi 
tirada por ato nulo praticado pela União. Porém, diante da insistência da União em defender que 
não é possível chegar ao cargo de Subtenente sem participar de processo seletivo e não por meio 
de promoção, concluiu que a questão deve ser reanalisada por juízo competente, em ambiente de 
pleno contraditório a fim de avaliar qual posto poderia ter sido alcançado por Maria 40 Luiza caso 
na ativa estivesse (Terceiro-Sargento ou Subtenente). Certo, porém, que tal posto não é o de Cabo 
engajado (BRASIL, STJ, 2021). As mudanças sociais ocorrem diariamente e proporcionam novas 
concepções. Desse modo, deve haver a devida reflexão sobre uma realidade que não é definitiva, 
pois o ser humano se percebe diferente a cada dia.

Conclusão: A história de Maria Luiza foi baseada em um ato administrativo preconceituoso que 
comprometeu sua carreira. A transexualidade, analisada como fator incapacitante, corrobora a 
compreensão de que a sociedade clama por mudança comportamental. Mesmo com a imersão de 
informações que ocorre na era digital e a possibilidade constante de aprender, o que parece faltar 
no ser humano é humanidade.

Referências: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo em Recurso Especial nº 1552655-DF. 
Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. 2020. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/
decisoes/toc.jsp?processo=1552655.NUM.&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 08 ago. 
2021.

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 
155255-DF. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. 2021. Disponível em: https://processo.
stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2030931&num_
registro=201902205290&data=20210416&peticao_numero=202000502709&formato=PDF. Acesso em: 08 
ago. 2021.
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Introdução: A infraestrutura de um país está aliada ao seu desenvolvimento econômico em suas 
mais diversas áreas. Em nosso país, o principal meio de escoamento de produção e transporte 
rodoviário se dá pelo modal rodoviário. Para a manutenção das rodovias é feita a fresagem e 
reconstrução do pavimento danificado, o que gera muitos resíduos, onde os mesmos podem ser 
utilizados próximo ao local em que foi gerado. Sendo o material fresado um material nobre, este 
pode ser utilizado da melhor forma possível. Para se utilizar o material fresado na reciclagem 
do pavimento e ter-se uma economia em relação ao cimento Portland, fez-se a utilização de 
geopolímero na mistura. 

Metodologia: A utilização do geopolímero vem ao encontro da diminuição da utilização 
do cimento Portland, como um modo de economizar na reciclagem do material que é fresado 
e retirado do pavimento. Segundo ALANAZI (2014), nos Estados Unidos alguns trabalhos vêm 
sendo desenvolvidos com o uso de geopolímero para pavimentação, com o objetivo de ser usado 
como um material de ganho rápido de resistência em reparos de pavimentações de concreto e os 
resultados obtidos demonstraram uma resistência superior em comparação com outros materiais 
usuais. Ao se realizar os ensaios de de durabilidade por molhagem e secagem, conforme NBR 
13554/2012, foi possível visualizar que as dimensões dos corpos-de-prova (CP) (20cmX10cm) 
utilizados não tiveram uma variação significativa a cada ciclo, mas o mesmo não aconteceu com 
sua massa, que diminui a cada ciclo. Ao ser verificada a massa com o CP no estado úmido e no 
estado seco após ser retirado da estufa, podemos ver que houve uma variação de massa em cada 
estado. O gráfico em anexo exemplifica como se deu a variação. 

Conclusão: Como foi possível verificar diante dos estudos os autores, ao realizar os ensaios 
de molhagem e secagem, que sua massa varia significativamente com o material em seu estado 
úmido e seu estado seco. Até o presente momento, os autores ainda não tem os valores relativos a 
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resistência em MPa do CP’s, sendo assim até a apresentação deste trabalho, os mesmos pretender 
apresentar mais resultados.

Referências: ABNT NBR 13554:2012. Solo-cimento — Ensaio de durabilidade por molhagem e secagem — 
Método de ensaio.

GOLDONI, ALESSANDRO GRAEFF.. Geopolímero para cimentação de material fresado. 2018. Exame de 
qualificação (Doutorando em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo.

ALANAZI, Hani et al. Bond strength of PCC pavement repairs using metakaolin-based geopolymer 
mortar. Cement and Concrete Composites, v. 65, p. 75-82, 2016.
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Introdução: As evoluções tecnológicas ocorridas nos últimos dois séculos empreenderam 
mudanças significativas na sociedade moderna. Atualmente, encontramo-nos em uma era digital, 
onde a tecnologia está maciçamente presente em nosso cotidiano, facilitando as tarefas diárias e 
disponibilizando conhecimento de forma rápida e acessível. Antes restrito ao ambiente escolar, 
hoje o saber encontra-se nas mãos daqueles que possuam o equipamento necessário não só para 
acessá-lo, mas também para produzi-lo e divulgá-lo. As Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação – NTICs possuem a interatividade como principal característica e por isso facilitam 
o processo cognitivo, já que conseguem acelerar o raciocínio humano através da combinação de 
dois ou mais meios de informação. Entende-se que TICs são todos os meios técnicos usados para 
tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware de computadores, rede 
e tele móveis. Portanto, TICs consistem em TI, bem como quaisquer formas de transmissão de 
informações e correspondem a todas as tecnologias que interferem e são canais dos processos 
informacionais e comunicativos. Podem também ser entendidas como um conjunto de recursos 
tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, software 
e telecomunicações, a automação, comunicação e facilitação dos processos de negócios, da 
pesquisa científica, de ensino e aprendizagem, entre outras. Este e outros incontestáveis atributos 
estão transformando os recursos tecnológicos em eficazes ferramentas pedagógicas. Agregando 
características como dinamismo e fácil acesso, a tecnologia está cada vez mais presente nas salas de 
aula, o que, consequentemente, enriquece as práticas pedagógicas e aumenta o nível e a qualidade 
do conhecimento adquirido pelos alunos. A plataforma de vídeos YouTube por exemplo, é um 
dos mais populares sites de conteúdo audiovisual gratuito disponível na internet. Contando com 
uma grande quantidade de vídeos e canais sobre os mais diversos assuntos, a referida plataforma 
permitiu a democratização do acesso e da produção de conteúdo. Tais características fazem com 
que possa ser exitosamente utilizada como ferramenta de ensino-aprendizagem. O trabalho com o 
YouTube permite a professores e estudantes o acesso, a busca e a seleção em um vasto conteúdo, 
educacional ou não, que pode servir de subsídio para discussões, explanações, pesquisas ou 
visualizações de determinados fenômenos ou acontecimentos.
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Metodologia: Pensar é aprender a raciocinar, é desenvolver logicamente o discurso a ponto 
de dominar suas estruturas e seus fundamentos e com isso conseguir explicar, descrever e 
formatar em argumentos válidos e coerentes. Este potencial cognitivo humano pode ser ampliado 
pela tecnologia, permitindo o desenvolvimento do raciocínio de forma interligada, conectando, 
juntando, relacionando e acessando o objeto de todos os pontos de vista. Extremamente presente nas 
discussões acadêmicas, a transdisciplinaridade é uma construção inacabada para diferentes áreas 
do conhecimento, no entanto, para alguns autores, a arquitetura apresenta-se um passo à frente 
com relação a esta interação dinâmica, pois permite que diferentes saberes não só se congreguem, 
mas se congreguem de forma criativa, revelando novas realidades e possibilidades. Deste modo, o 
campo dito disciplinar da arquitetura pode ser melhor concebido como uma tecitura de múltiplas 
competências, ou uma área do conhecimento de fronteiras mais ou menos irregulares e abertas. 
A ideia do evento é explorar essas fronteiras, discutindo interfaces, desnudando sobreposições, 
convergências e colaborações entre arquitetura e urbanismo e outras áreas de conhecimento, 
ampliando a compreensão e ação informada sobre nossa complexa realidade. Esta característica 
da arquitetura e urbanismo é grandiosa e demanda muito estudo e capacidade de assimilação de 
grandes quantidades de informação. Cultura, sociedade, história e arte são áreas de estudo que 
devemos, enquanto arquitetos ou estudantes de arquitetura, transitar sem maiores dificuldades. 
Esse é o espaço e o universo do qual a mente do arquiteto deve estar sempre conectada. Devemos 
ter ideia de que essas características apresentam grande dinamismo e estão constantemente em 
movimento e transformação. Esses movimentos são evidências deque nos movimentamos de 
um ponto a outro de lugares que habitamos para novos espaços que iremos habitar. Tendências 
organizacionais e de comportamento indicam a necessidade constante de transformação e 
principalmente de entendimento dessas metamorfoses. Tal compreensão é fundamental para 
que consigamos interpretar e pensar do ponto de vista estético os espaços urbanos e as obras 
arquitetônicas. Este esforço demonstra como a arquitetura é capaz de materializar o conteúdo que 
nos distingue enquanto seres sensíveis e racionais. Aquilo que nos faz intrinsecamente humanos 
acima de tudo. Em vista de alcançar tais compreensões e percebendo o desafio que é fazer isso, foi 
elaborado o projeto Medianeras em fluxo, um circuito de debates que será feito através série de 
lives (transmissões ao vivo) que formam o canal de mesmo nome criado no youtube e podcasts que 
serão disponibilizados nas principais plataformas de áudio como Spotify e Deezer, organizados 
pelo projeto VivA!Emau e que surgem, no contexto de pandemia, como forma de integrar os cursos 
e os alunos da UPF. O objetivo geral como já mencionado é ampliar o debate e o conhecimento 
sobre as relações transdisciplinares que resultam da riqueza e da diversidade da Arquitetura e 
Urbanismo, fortalecendo sua identidade e uma atuação profissional cada vez mais articulada, 
integrada e consciente. 

Conclusão: Neste trabalho explicamos o funcionamento do nosso projeto, seus objetivos e o 
método usado. Foi relatado aqui o uso de algumas ferramentas como youtube, google meet, que 
nos auxiliam na produção dos conteúdos. Foi mencionado também que através dessas ferramentas 
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podemos conectar diferentes visões de áreas diferentes, mas que possuam ligações umas com as 
outras. Essa transdisciplinaridade também foi referida nesse trabalho.

Referências: CABRAL, Cláudia Costa. Duas perguntas sobre interdisciplinaridade, arquitetura e 
preservação do patrimônio moderno. 9º Seminário Docomomo Brasil - Interdisciplinaridade e Experiências 
em Documentação e Preservação do Patrimônio Recente. Brasília, junho de 2011. Disponível em https://
docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/084_M07_RM-DuasPerguntas-ART_claudia_cabral.pdf. 
Acesso em 08/08/202.

CAMPOMORI, Maurício J. L. A transdisciplinaridade e o ensino de projeto de arquitetura. Arquitextos, 
2004. Disponível em https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.048/588. Acesso em 
08/08/2021
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Introdução: O gênero publicitário visa a buscar a adesão de um público sob um produto ou 
serviço que é ofertado. Para tanto, são utilizadas diversas formas de criação textual que promovam 
as potencialidades do produto e, ainda assim, consigam sensibilizar o leitor e provocar um 
sentimento de bem-estar para a sua vida. Nesse sentido, o trabalho justifica-se pela pertinência de 
serem observados os recursos que sensibilizam e provocam aproximação no leitor e de qual forma 
poderiam ser explorados em sala de aula. Por isso, a pesquisa teve como objetivo compreender 
a imagem de enunciador que se depreende de anúncios publicitários de instituições bancárias e, 
desta forma, perceber quais produtos e serviços são “vendidos” pela empresa (produtos físicos, 
sentimentos e ideias), percebendo como essas análises podem colaborar para o trabalho docente 
em língua materna.

Metodologia: O trabalho constitui-se de uma pesquisa qualitativa, cujo o objetivo é coletar 
dados e analisá-los de modo a realizar uma reflexão sobre o que se observa. Nesse sentido, foram 
analisadas três propagandas do banco Itaú, com vistas a perceber de que modo o banco cria uma 
imagem favorável de si, os recursos que utiliza para se aproximar do leitor e atestar que, naqueles 
anúncios, vende-se mais que um produto, mas também um sentimento positivo que é conquistado 
somente com a aquisição daquele item ofertado. Para a compreensão deste fenômeno, foi necessário 
utilizar as proposições de Maingueneau (2013) e Fiorin (2008) a respeito do ethos discursivo, que 
corresponde à projeção que um enunciador faz de si em seu discurso e de como pretende fazê-lo 
de maneira favorável. Previamente, a fim de melhor compreender o conceito de ethos realizou-
se um resgate histórico do termo, encontrado em proposições de Aristóteles (1985). Com isso, 
observou-se na primeira propaganda (anexo 1) que a instituição projeta um ethos acolhedor, que 
a parte não-verbal do texto integra a comunidade japonesa à brasileira e transmite a sensação de 
pertencimento ao Brasil por parte do povo japonês; enquanto o verbal é responsável por transmitir 
confiabilidade e poder, por possibilitar serviços aqui e no Japão. A segunda propaganda (anexo 2) 
cria uma imagem de instituição companheira, apelando para o sentimento paterno, quando utiliza 
a imagem de uma garota brincando feliz, seguida de frases que demonstram diversas situações da 
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vida que não poderão ser impedidas pelo pai (medo do escuro, cair de bicicleta, ter espinhas), mas 
que tudo isso pode ser passado com o auxílio do (seguro do) banco. Na última propaganda anexo 
3), depreende-se um sujeito atualizado e inovador, que inspira padrões de renda elevados; isso é 
perceptível pelo fato de o banco já possuir aplicativo adaptado aos dispositivos iOS, o que inspira 
atualização, inovação e maior renda, mas também porque o texto verbal utiliza recursos como 
advérbios para enfatizar a ideia de inovação e atualização e também por afirmar que o usuário 
pode acompanhar o mercado financeiro por esse aplicativo. Assim, essas análises permitem uma 
compreensão mais completa do texto publicitário e, nesse sentido, colaboram para o trabalho 
docente de duas maneiras: primeiramente implementando recursos que não são utilizados em 
aulas tradicionais de língua materna, mas também colaborando para a formação do aluno leitor 
que, na medida que for capaz de reconhecer esses apelos utilizados para a aquisição de um produto, 
terão uma ampliação de sua visão de mundo e um melhor capacidade de compreensão do texto 
publicitário e dos textos em geral. 

Conclusão: Portanto, uma propaganda deve ser entendida como um enunciado que não pretende 
só divulgar ou vender um produto, pois o faz de modo que sensibilize e transmite uma imagem 
favorável da instituição/produto. Por isso, é importante que tais reflexões sejam incorporadas em 
sala de aula, com vistas a favorecer a ampliação da capacidade leitora dos alunos, tornando-os 
sujeitos críticos e competentes.

Referências: ARISTÓTELES. Definição da Retórica; do verossímil, do sinal e de suas diferenças; do 
exemplo. In: ARISTÓTELES. Arte Retórica e arte Poética. Rio de Janeiro: Ediouro, 1985, p. 33-38.

ARISTÓTELES. Dos três gêneros da Retórica. Fim de cada um deles. Fundamento das proposições. In: 
ARISTÓTELES. Arte Retórica e arte Poética. Rio de Janeiro: Ediouro, 1985, p. 39-41.

FIORIN, José Luiz. O éthos do enunciador. In: FIORIN, José Luiz. Em busca do sentido: estudos 
discursivos. São Paulo: Contexto, 2008. p. 137-152.

MAINGUENEAU, Dominique. Ethos, cenografia e incorporação. In: AMOSSY, Ruth. Imagens de si no 
discurso: a construção do ethos. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2013, p. 9-11.
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Introdução: Este trabalho busca sistematizar a reflexão em torno da importância e necessidade 
das instituições de ensino, em especial, as instituições de ensino superior promover processos 
formativos de reconhecimento, respeito e valorização das culturas e história afro-brasileira e 
indígena. Ao acompanharmos tantas manifestações preconceituosas e discriminatórias, nas mais 
diversas instâncias da sociedade, nos indagamos: Porquê o negro e o indígena ainda continuam 
sendo discriminados na sociedade? Como promover uma cultura de respeito e valorização das 
diferenças? Qual a responsabilidade das universidades nesse sentido? Desta forma e, a partir 
das experiência construídas, refletidas, repensadas, ao longo das atividades desenvolvidas no 
projeto de extensão: Educação das Relações Étnico-Raciais, buscamos destacar as inquietações e 
possibilidades construídas ao longo dos 7 anos de existência do projeto na Universidade de Passo 
Fundo. 

Metodologia: Desde o início do processo de colonização já se passaram mais de quinhentos e 
vinte anos. Desde a abolição da escravatura no Brasil, já se passaram cento e trinta e três anos. Fazem 
setenta anos que tivemos no Brasil a primeira lei de combate à discriminação racial e, apesar do 
tempo e das tímidas e poucas iniciativas de enfrentamento ao preconceito e discriminação racial, 
as manifestações racistas ainda são facilmente identificadas na sociedade brasileira. Tomando os 
estudos de Libâneo por referência podemos compreender a importância e necessidade das leis 
nº 10.639/2003 e lei nº 11.645/2008 e que instituem a obrigatoriedade do estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de ensino com o intuito de que todas as crianças e 
adolescentes adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para a valorização da diversidade 
cultural e erradicação do preconceito e do racismo. A Universidade de Passo Fundo, ciente do 
seu compromisso social e entendendo que a universidade deve educar para o mundo e para 
a compreensão de que somos constituídos de diversos outros (PDI, UPF: 2017) promoveu, em 
2013, o projeto de extensão: UPF e movimentos sociais: desafios da integração nas relações étnico-
raciais com o objetivo de construir processos que viabilizassem a promoção de uma cultura de 
proteção de direitos e inclusão dos grupos étnicos afro-brasileiros, indígenas e imigrantes na 
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comunidade de Passo Fundo/RS e região. A partir das experiências realizadas em oito anos de 
existência, acreditamos que tal objetivo será possível a partir de processos educativos, pensados 
e desenvolvidos de forma participativa, dialógica e dialética, que considera a historicidade dos 
sujeitos envolvidos, buscando aproximar a produção científica e a formação profissional aos grandes 
problemas sociais, tratando de questões complexas da atualidade, com implicações políticas, 
sociais, educacionais e culturais, de forma Inter e transdisciplinar, construída com alteridade, de 
modo que resultem impactos na vida dos estudantes, das populações indígenas, afro-brasileiros e 
imigrantes, contribuindo assim, com a construção de uma sociedade igualitária, equânime e sem 
discriminação. É baseando-se nesta crença que passamos a definir o projeto, a partir de 2021, de 
Educação das Relações Étnico-Raciais, entendendo e destacando o papel dos processos educativos 
na formação do cidadão de forma propositiva. 

Conclusão: Educar para as relações étnico-raciais requer enfrentar questões de um debate mais 
amplo, que refere a história, ao direito, a política e demais áreas. Pensar e discutir este tema é 
tarefa de todos e de cada um(a), ninguém e nenhuma instituição formadora poderá se eximir da 
promoção de uma cultura de reconhecimento, valorização e proteção das relações étnico-raciais, 
especialmente, da população negra, indígena e imigrante.

Referências: LIBÂNEO. José Carlos, Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. Curitiba, n. 17, p. 153-
176. 2011. Editora da UFPR

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Programa de Desenvolvimento Institucional. PDI. Passo Fundo; 
UPF, 2017
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Introdução: A partir de então, ainda no século XX a temática “viagens no tempo” passou também 
a ser explorada pela ficção científica. Um dos primeiros autores a trazer essa temática foi H.G. Wells 
com a sua obra “A Máquina do Tempo”, livro com duas adaptações para o cinema. No cinema, 
podemos citar outros clássicos que abordaram as viagens no tempo como “De volta para o futuro” 
e “O exterminador do futuro”. Sabendo disto, o presente estudo se dedica a realizar uma análise 
de filmes de ficção científica que abordam a temática “viagens no tempo”. A problemática parte 
da importância de se relacionar obras de ficção científica, que tem a potencialidade de despertar 
o interesse do público em geral, com conhecimentos específicos aceitos na comunidade científica 
atualmente. A fim de responder ao questionamento este teve por objetivo, analisar filmes de ficção 
científica que abordam o tema viagens no tempo, lançados na última década. 

Metodologia: Optamos em delimitar a análise dos filmes de ficção científica que abordassem 
a temática, lançados nos últimos 10 anos. A partir dessa delimitação foram analisados 12 filmes 
de ficção científica com o objetivo de localizar e verificar quais deles abordam o tema, e se estas 
abordagens têm alguma relação com as teorias aceitas atualmente na área da Física, especialmente 
no ramo de Física Moderna. Como ferramenta de busca foi utilizado o Google, com os seguintes 
termos para pesquisa: “filmes de ficção científica” e o ano de referência, sendo eles de 2011 até o 
ano de 2021. Para enquadrar os filmes no corpus da pesquisa, foi realizada a leitura da sinopse 
daqueles que apareceram no buscador com essa definição, delimitando-se em 12 filmes de um 
total 342 lançamentos. Durante a análise dos dados, e partindo da questão central que norteia o 
estudo, se percebeu que existiam abordagens em alguns filmes que poderiam ser relacionadas a 
conhecimentos científicos e outras não. Nesse sentido, realizou-se uma segunda delimitação, agora 
apresentada em forma de categorias, ou seja, classificamos os filmes em três categorias gerais, à 
saber: Relacionável com conceitos físicos, relacionáveis com conceitos físicos, mas sem explicação 
ou justificativa, e não-relacionável com conceitos físicos. Na categoria “Relacionável com conceitos 
físicos” foram considerados todos aqueles que apresentam algum conceito físico presente na 
estória envolvendo a viajem no tempo, como por exemplo se é falado sobre termodinâmica, 
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eletromagnetismo, relatividade entre outros. Nesta categoria encontram-se os seguintes filmes: 
• Vingadores Ultimato (2019); • A gente se vê ontem (2019); • Interestelar (2014); • Mr. Peabody 
e Sherman (2014). Enquanto na categoria anterior os conceitos apresentados nos filmes, são 
explicados ou justificados de forma coerente, na categoria “Relacionáveis com conceitos físicos, 
mas sem explicação ou justificativa”, os conceitos aparecem, mas não apresentam uma explicação 
coerente com as teorias físicas vigentes na atualidade. Os filmes que se encaixam nesse perfil, 
estão listados abaixo: • ARQ (2016); • Armadilha do Tempo (2017); • Projeto Almanaque (2015); 
• Loucura no tempo (2018); Já na categoria “Não aborda diretamente algum conceito físico”, os 
critérios foram a ausência direta de conceitos físicos, como por exemplo, para se viajar, usa-se 
magia ou algum equipamento místico. Abaixo segue a relação dos filmes que se enquadram nesse 
perfil: • O orfanato da Srta. Peregrine para crianças peculiares (2016); • Lapso temporal (2014); • 
X-Man: Dias de um futuro esquecido (2014); • Homens de Preto 3 (2012); 

Conclusão: De modo geral o trabalho superou as expectativas, principalmente no que tange a 
quantidade de filmes localizados que abordam o tema, o que parece estar associado ao fato de 
que esta temática tem o potencial de atrair a atenção do público de forma geral. Uma possível 
continuação deste trabalho pode ser a extensão do período analisado, ou então analisar séries ou 
livros ao invés de filmes.

Referências: AGOSTINHO, S. Confissões. São Paulo: Martins Claret, 2004.

ARAÚJO, C. H. C. Diagramas de Carter-Penrose em Relatividade Geral: buracos negros e outros exemplos 
expllícitos. Revista Brasileira de Ensino de Fí?sica, São Paulo, v. 38, n. 3, p. e3305-1 - e3305-14, junho 2016. 
ISSN 1806-9126.

BASSALO, J. M. F.; FREIRE JUNIOR, O. WHEELER, TIOMNO E A FÍSICA BRASILEIRA. Revista 
Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 25, n. 4, p. 426-437, dezembro 2003. ISSN 1806-9126.
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Introdução: Devido ao cenário de pandemia COVID-19 muitas transformações foram necessárias 
na área da educação e a adaptação a um novo modelo de ensino aprendizagem se tornou urgente. 
No programa Residência Pedagógica, curso de Educação Física – L, desenvolvido na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arlindo Luiz Osório (ALO) residentes, juntamente com 
professora preceptora e orientadora, discutiram, planejaram e adaptaram as aulas para a versão 
digital de acordo com o contexto vivido. A educação física necessitou rever a forma de ensino 
prático de seus conteúdos, no sentido de, mesmo em um formato diferente, continuar a contribuir 
no processo de formação de crianças e adolescentes. O intuito deste relato é de apresentar como 
foram desenvolvidas as aulas de Educação Física durante o período de isolamento social na EMEF 
ALO, Passo Fundo/RS.

Metodologia: Na EMEF Arlindo Luiz Osório em Passo Fundo/RS, durante a pandemia, iniciou-
se o programa Residência Pedagógica, o qual visa inserir acadêmicos das licenciaturas nas escolas 
com o objetivo de possibilitar experiências reais da prática docente. Na EMEF ALO, os acadêmicos 
são divididos em duplas, cada dupla atua de maneira conjunta em um dos anos do Ensino 
Fundamental II. A vivência docente no cenário de pandemia, em um primeiro momento, somente 
oportunizaria a prática docente remota. Nesse sentido, o desafio foi de conseguirmos motivar 
os estudantes a participarem das aulas e conseguirmos desenvolver o programa mostrando a 
importância da educação física para a saúde e qualidade de vida, ficou prejudicado. Nahas (2003), 
relata que a maioria das pessoas pensam em manter ou melhorar a saúde quando se encontram 
ameaçadas. A saúde e a qualidade de vida compreendidas como condição humana, na perspectiva 
holística, envolvem múltiplas dimensões. O medo de não alcançarmos o objetivo, foi inevitável. 
O primeiro Meet (videoconferência) realizado com os alunos e a surpresa pela recepção calorosa 
possibilitaram apagar o medo do novo, do desconhecido, motivando para a busca de outras 
estratégias de ensino que o momento exigia. Ao realizarmos as aulas, apresentações ficávamos 
impressionados com o grande número de estudantes que participavam. Mesmo, remotamente, 
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conseguimos de maneira satisfatória alcançar nosso objetivo. Conforme as aulas foram sendo 
desenvolvidas a relação com os estudantes afinava e o retorno que os mesmos ofereciam incentivava 
para a evolução da utilização de ferramentas digitais fosse na formulação de planejamento de 
aulas mais atrativas ou na prática remota. Foram utilizadas ferramentas populares da realidade 
juvenil, como por exemplo o TikTok. Moreira (2006) diz que a facilidade do acesso à tecnologia 
faz com que a informação chegue facilmente a todos os lugares possibilitando, também, que o 
estudante conheça e reconheça tudo que está ao seu redor. Nesse sentido, todas as atividades 
foram muito bem aceitas possibilitando o envolvimento, até mesmo dos familiares dos estudantes. 
O sentimento de realização em ter superado os desafios do contexto de desenvolvimento de aulas 
remotas, nos deixou completamente felizes pela vivência e experiência da reinvenção.

Conclusão: Na EMEF Arlindo Luiz Osório em Passo Fundo/RS, durante a pandemia, iniciou-se 
o programa Residência Pedagógica, o qual visa inserir acadêmicos das licenciaturas nas escolas 
com o objetivo de possibilitar experiências reais da prática docente. Na EMEF ALO, os acadêmicos 
são divididos em duplas, cada dupla atua de maneira conjunta em um dos anos do Ensino 
Fundamental II. A vivência docente no cenário de pandemia, em um primeiro momento, somente 
oportunizaria a prática docente remota. Nesse sentido, o desafio foi de conseguirmos motivar 
os estudantes a participarem das aulas e conseguirmos desenvolver o programa mostrando a 
importância da educação física para a saúde e qualidade de vida, ficou prejudicado. Nahas (2003), 
relata que a maioria das pessoas pensam em manter ou melhorar a saúde quando se encontram 
ameaçadas. A saúde e a qualidade de vida compreendidas como condição humana, na perspectiva 
holística, envolvem múltiplas dimensões. O medo de não alcançarmos o objetivo, foi inevitável. 
O primeiro Meet (videoconferência) realizado com os alunos e a surpresa pela recepção calorosa 
possibilitaram apagar o medo do novo, do desconhecido, motivando para a busca de outras 
estratégias de ensino que o momento exigia. Ao realizarmos as aulas, apresentações ficávamos 
impressionados com o grande número de estudantes que participavam. Mesmo, remotamente, 
conseguimos de maneira satisfatória alcançar nosso objetivo. Conforme as aulas foram sendo 
desenvolvidas a relação com os estudantes afinava e o retorno que os mesmos ofereciam incentivava 
para a evolução da utilização de ferramentas digitais fosse na formulação de planejamento de 
aulas mais atrativas ou na prática remota. Foram utilizadas ferramentas populares da realidade 
juvenil, como por exemplo o TikTok. Moreira (2006) diz que a facilidade do acesso à tecnologia 
faz com que a informação chegue facilmente a todos os lugares possibilitando, também, que o 
estudante conheça e reconheça tudo que está ao seu redor. Nesse sentido, todas as atividades 
foram muito bem aceitas possibilitando o envolvimento, até mesmo dos familiares dos estudantes. 
O sentimento de realização em ter superado os desafios do contexto de desenvolvimento de aulas 
remotas, nos deixou completamente felizes pela vivência e experiência da reinvenção.

Referências: FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, 
Paz e Terra, 2011.

MOREIRA, Evando Carlos. Educação Física Escolar: desafios e propostas. Jundiaí, São Paulo. Fontoura 
Editora, 2006.
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Introdução: Conforme Barreto e Rocha (2020), em março de 2020 o planeta Terra entrou em 
pandemia de COVID 19 (SARS-CoV-2). Desta forma, vivenciamos uma era de aulas via ensino 
remoto, que modificou o cotidiano de professores e alunos. Nota-se que para os jovens de hoje 
a realidade tecnológica é fato e faz parte de seu dia a dia. Em contrapartida, muitos professores 
precisaram se adaptar a mesma. O ensino desse período foi considerado como Ensino Remoto 
Emergencial (Ensino Remoto Emergencial). Para Hodges et.al.(2020), esse método de estudo 
se dá por meio de uma adequação momentânea para que haja possibilidade da sequência nas 
atividades escolares. Com isso, uma ferramenta popular no meio juvenil, o TikTok, foi utilizada 
para a diversificar as aulas. Já o aplicativo Canva, foi utilizado para deixar os roteiros de aulas 
mais interativos e atrativos para os estudantes. Neste sentido, foi almejado o aumento no índice de 
devoluções de atividades dos alunos.

Metodologia: Nas aulas de educação física na Escola Municipal Arlindo Luiz Osório da cidade 
de Passo Fundo- foram utilizadas as ferramentas Canva e TikTok no intuito de incentivar o retorno 
das tarefas das aulas dispensadas as turmas de 6° ano A e B de Ensino Fundamental da referida 
escola, por estudantes de Educação Física participantes do Residência Pedagógica. O total de 
estudantes no somatório das turmas envolvidas foi de 45.Sendo 24 estudantes do 6° ano A e 21 
do 6° ano B. No início das aulas o retorno das atividades por parte dos estudantes apresentou-
se baixofato que gerou preocupação por parte dos residentes e da professora titular preceptora. 
Após observar o cenário buscaram-se formas para atrair e motivar os alunos a fim de aumentar o 
envolvimento dos mesmos e a devolutiva das atividades. Optou-se por inserir, de forma gradual, 
o uso das ferramentas digitais, Canva e TikTok. Freire (2011) diz que é característico do pensar 
certo a abertura para o risco, a aceitação do novo não pode ser negada ou abraçada, simplesmente, 
pelo fato de ser novo, já que, o velho que incorpora, marca presença pode continuar novo. Após 
a implementação da proposta a partir das ferramentas citadas, observou-se significativo aumento 
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no retorno das atividades tanto por parte dos estudantes do 6 ano A como do 6 ano B. Nesse 
sentido, a escolha se mostrou efetiva. 

Conclusão: Considerando a experiência relatada acredita-se que buscar novas ferramentas para 
construir aulas mais atrativas, dinâmicas e próximas da realidade dos estudantes, gera maior 
envolvimento e interesse para a realização das tarefas. Portanto, é importante que os docentes, 
constantemente, reavaliem suas práticas buscando formas de ampliar o envolvimento e tornar a 
aprendizagem mais significativa.

Referências: FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo. 
Paz e Terra, 2011.

HODGES, Charles et al. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning.March 
27, 2020. Disponível em:https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-
remote-teaching-and-online-learning
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Introdução: O silício (Si) é um dos principais elementos que compõe a crosta terrestre, fazendo 
parte da estrutura dos argilominerais do solo. Solos menos intemperizados são constituídos 
por argilominerais 2:1, ou seja, 2 tetraetros de Si e 1 octaedro de Al, com o aumento do grau de 
intemperismo do solo, se sabe que os argilominerais se reorganizam e formam estruturas 1:1, ou 
seja, perde 1 tetraedro de Si. Atualmente, é de conhecimento que plantas de lavoura, como a soja, 
extraem Si do solo e exportam o elemento através do grão na hora da colheita. Com o intuito de 
entender qual seria o impacto da extração via planta do Si no ciclo biogeoquímico do elemento no 
solo, esse trabalho foi realizado com o objetivo de quantificar a quantidade de Si móvel e adsorvido 
em solos de campo nativo, lavoura de 2 anos, lavoura de 8 anos e lavoura de 40 anos de soja, 
assumindo a hipótese de que o solo de campo nativo teria os maiores teores de Si. 

Metodologia: Em função do acelerado grau de intemperismo dos solos tropicais, o silício se 
encontra, normalmente na forma de opala e quartzo (MENEGALE; CASTRO; MANCUSO, 2015). 
Solos mais jovens apresentam maiores teores do elemento do que os solos mais intemperizados 
(TISDALE et al., 1985). O teor total de silício nos solos depende da mineralogia, variando de 5 a 70 
g kg (MCKEAGUE; CLINE, 1963). Para que o elemento seja absorvido pelas plantas é necessário 
que ele esteja na forma de ácido monossilícico, e essa dissolução ocorre através de reações químicas 
como a hidrólise, além de ser necessário um pH entre 2 e 9 para que a sílica se dissolva. O Si está 
presente no solo em diversas formas químicas, entre elas o Si móvel - o qual faz referência à sílica 
presente na água do solo de fácil acesso e normalmente já dissolvida - e o Si adsorvido, àquele que 
está retido na fração argila do solo mas que também é de fácil dissolução e normalmente é o silício 
que passará para a forma de ácido monossilícico e será absorvido pelas plantas. Para a obtenção 
dos resultados foi realizada a coleta do solo e análises laboratoriais, conduzidas da seguinte forma: 
os solos para o experimento foram coletados no município de Água Santa - RS em janeiro de 2018. 
O experimento é composto por quatro tratamentos, sendo uma classe de solo (Latossolo) e quatro 
tempos de uso do solo (campo nativo e lavouras de 2, 8 e 40 anos). Foram coletadas amostras de 
solo na profundidade de 0-20 centímetros. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos 
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devidamente identificados e encaminhados para o Laboratório de Uso e Manejo do Território e dos 
Recursos Naturais da Universidade de Passo Fundo. O solo foi seco em estufa à 45 graus Celsius e 
peneirado em malha de 2 milímetros e encaminhado para as análises pré determinadas. A fração 
de silício móvel foi extraída com uma solução de 0,01 M de cloreto de cálcio com proporção de 
solo:solução 1:5. As amostras foram agitadas horizontalmente durante 1 hora a 150 rpm. Após este 
procedimento, as amostras foram centrifugadas à 3000 rpm e filtradas separando solo e solução. A 
solução foi preparada para leitura através do método colorimétrico e a determinação foi realizada 
no comprimento de onda de 660 nanômetros. O solo foi lavado 2 vezes com água destilada e seco em 
estufa à 65 graus Celsius. Após seco, o solo foi pesado e preparado para a extração do Si adsorvido, 
o qual foi extraído com solução de 0,01 M de ácido acético na proporção de solo:solução igual a 
1:10. A solução foi adicionada às amostras e agitada horizontalmente durante 1 hora a 150 rpm. 
Após este procedimento, as amostras foram centrifugadas à 3000 rpm e filtradas separando solo 
e solução. A solução foi preparada para leitura através do método colorimétrico e a determinação 
foi realizada no comprimento de onda de 660 nanômetros. Após a extração, os resultados serão 
submetidos à análise estatística e comparação de médias. 

Conclusão: A partir dos resultados obtidos se espera começar esclarecer a dinâmica do elemento 
no solo, sendo possível aceitar ou não a hipótese do trabalho. Com isso, os resultados indicarão 
se há necessidade de suplementação do elemento em solos agrícolas para que a extração de Si via 
plantas de lavoura ocasione menor impacto na estrutura dos argilominerais. 

Referências: MCKEAGUE, J. A.; CLINE, M. G. Silica in soils. Advances in Agronomy, v. 15, p. 339–396, 
1963;

MENEGALE, M. L. de C.; CASTRO, AMARAL, G.S.; MANCUSO, M. A. C. Silício: interação com o sistema 
solo-planta. Embrapa Amapá-Artigo em periódico indexado (ALICE), 2015;

TISDALE, S. L.; BEATON, J. D.; NELSON, W. L. Soil fertility and fertilizers. 4.ed. New York: Mac Millan, 
1985;

KORNDÖRFER, G. H. Silicon in agriculture. Elsevier Science, p. 257-276, 2001. 
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Introdução: A poesia de Fernando Pessoa destaca-se pela multiface apresentada em sua obra, 
qualidade intrinsicamente ligada a seus heterônimos. Dentre esses, Alberto Caeiro, homem do 
campo e apreciador da simplicidade, destaca-se por um discurso singular do qual emerge o 
problema de pesquisa: como Caeiro opera discursivamente sua cenografia de forma a imbricar 
um antifiador que fortalecerá seu ethos e validará seu mundo ético? Com esse pressuposto, o 
presente estudo tem como objetivo analisar o processo enunciativo-discursivo de Caeiro no poema 
XXVIII, sua cenografia e ethos, o qual contrasta com o de “poetas místicos”, antifiadores figurados 
negativamente, algo que decorrerá na validação do mundo ético proposto pelo enunciador. Assim 
sendo, esta análise justifica-se pelo intuito de ressaltar a importância de um olhar da Análise do 
Discurso sobre o discurso literário, de forma a aliar os estudos enunciativo-discursivos com a 
formação de leitores críticos e sensíveis à expressão literária. 

Metodologia: Este estudo, de abordagem qualitativa, trata-se de uma revisão, bibliográfica e 
documental que, baseada na fundamentação teórica fornecida por Maingueneau (2008, 2015, 2020) 
no campo da Análise do Discurso, busca compreender como Alberto Caeiro opera seu discurso no 
poema XXVIII. Não obstante, esta análise repõe-se em três momentos: a) a análise do discurso; b) 
a cena de enunciação e o ethos; c) o estudo do corpus. De tal modo, Maingueneau (2015) elucida 
que ao tratar-se do discurso, termo polivalente, ativa-se um conjunto de ideias-força que ancoram 
alicerces para sua análise. Tais discursos, então, são definidos, pelo teórico, como organizações 
para além da frase, visto que qualquer enunciação busca agir sobre outrem e é submetida às regras 
estabelecidas pelos gêneros discursivos de determinados grupos sociais, juntamente de regras 
transversais a tais gêneros. Sendo assim, o discurso é assumido por um sujeito que interage com um 
ou mais parceiros e, consequentemente, é regido por normas tanto particulares quanto universais. 
À vista disso, “para interpretar o menor enunciado é necessário relacioná-lo, conscientemente 
ou não, a todos os tipos de outros enunciados” (MAINGUENEAU, 2015, p. 28) em um universo 
interdiscursivo. Em decorrência desse conjunto de atividades discursivas, Maingueneau (2015) 
utiliza o termo cena de enunciação para análise dos papéis mobilizados na interação enunciador-
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coenunciador. Essa cena dá-se pela interação de três cenas (MAINGUENEAU, 2008): a cena 
englobante, tipo de discurso resultado da atividade social e sua rede de gêneros de discurso; a 
cena genérica, realidade tangível, em que normas de determinado gênero discursivo suscitam 
certas expectativas; cenografia, onde é construída a particularidade do texto, baseando-se na 
encenação singular da enunciação. Para além disso, estipula-se que o destinatário construirá uma 
representação do locutor por meio do que ele diz e sua maneira de dizê-lo (MAINGUENEAU, 
2020), representação nomeada de ethos, termo utilizado no campo da oratória. Tal ethos decorre 
de uma maneira de falar (ethos mostrado), falas sobre si mesmo (ethos dito) e representações pré-
concebidas ao discurso (ethos pré-discursivo). Essas instâncias resultam um ethos efetivo e no 
processo de incorporação, cujo destinatário dá caráter e corpo ao enunciador, pois isso ocorre por 
conta da “adesão dos sujeitos ao universo configurado pelo locutor” (MAINGUENEAU, 2020, p. 
14), em que esse torna-se fiador ou antifiador do mundo ético proposto. Este estudo, então, analisa 
como Caeiro desenvolve um discurso que imbrica as figuras de antifiadores que contrastam 
seu modo de ser, seu ethos de homem simples e sem requintes, seja em questões linguísticas ou 
filosóficas. Tais presenças, representadas negativamente pela figura de “poetas místicos”, operam 
de modo a fortalecer a visão do enunciador no que diz respeito a sua percepção da natureza e 
produção literária, fiando o mundo ético apresentado ao destinatário. 

Conclusão: Perante o estudo apresentado, pretendeu-se analisar o processo enunciativo-
discursivo de Alberto Caeiro no poema XXVIII. Evidencia-se, então, que o enunciador imbrica a 
figura de “poetas místicos” como antifiadores de seu discurso e, partindo do contraste que criam 
com seu ethos, a opera de modo a fortalecer e validar o mundo ético que fia ao destinatário.

Referências: MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez Editora, 2008.

MAINGUENEAU, D. Discurso e análise do discurso. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. 

MAINGUENEAU, D. Variações sobre o ethos. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2020.

PESSOA, F. Poemas completos de Alberto Caeiro. São Paulo: Ática, 2013.
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Introdução: A partir do desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação, foram 
desenvolvidas as redes sociais, que em termos simplórios se tratam de sítios hospedados na 
rede mundial de computadores que tem como função proporcionar um ambiente que incentive 
a interação entre seus usuários dentro da internet. Como era de se esperar, fornecedores de bens 
e serviços começaram a utilizar esses espaços para vender seus produtos e celebrar contratos 
de consumo, empregando técnicas cada vez mais refinadas para persuadir os consumidores a 
comprar. O presente estudo encontra sua razão de ser no sentido de entender as raízes sociológicas 
da vulnerabilidade legalmente presumida do consumidor, tendo como principal objetivo como 
compreender a forma que o Direito compreende e enxerga os meandros desta condição que coloca 
o consumidor como o elo mais frágil do ato jurídico de consumo. 

Metodologia: Este trabalho foi desenvolvido a partir do método indutivo, tomando-se por base 
os escritos de Guy Debord e Zygmunt Bauman acerca das relações sociais, analisando a legislação 
consumerista vigente no ordenamento jurídico pátrio e examinando as teorias desenvolvidas pela 
doutrina jurídica brasileira especializada em direito do consumidor. Primeiramente, necessário 
esclarecer que a defesa dos interesses do consumidor não é um ramo corriqueiro do Direito, tendo em 
vista sua vital importância dentro da vida cotidiana de todas as pessoas e sua imprescindibilidade 
para manutenção do sistema econômico, a Constituição Federal classifica a temática como garantia 
fundamental, na dicção do art. 5º, inciso XXII da Lei Maior e princípio da ordem econômica, no 
art. 170, inciso V da Carta Magna Nas ciências jurídicas e sociais, a noção de vulnerabilidade, 
inscrita no art. 4º, inciso I do CDC é o princípio que fundamenta todas a normativa consumerista, 
garantindo aos consumidores tratamento equânime pelas autoridades, em razão de sua posição de 
desvantagem em relação aos fornecedores de bens e serviços. Dentro das relações de consumo, os 
fornecedores de bens e serviços se utilizam da publicidade “que tem objetivo comercial, próprio 
para anunciar produtos e serviços possíveis de negociação” (CAVALIERI FILHO, 2019, P.152) e 
a propaganda que “visa a um fim ideológico, próprio para a propagação de princípios, ideias, 
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teorias, com objetivo religioso, político ou cívico” (CAVALIERI FILHO, 2019 P. 152). Nesta linha, 
ao se explorar a vulnerabilidade dos consumidores, é construído um fetichismo pelas mercadorias, 
propiciando “a dominação da sociedade por ‘coisas suprassensíveis embora sensíveis’” (DEBORD, 
1997, P. 28) fazendo com que o consumo vire consumismo, enquanto aquele é uma ocupação dos 
seres humanos como indivíduos, o este se torna um atributo da sociedade (BAUMAN, 2007, P. 41). 

Conclusão: Do presente estudo, depreende-se que em razão da vulnerabilidade legalmente 
presumida pelo Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de bens e serviços tem 
mecanismos de publicidade e propaganda capazes de subverter as vontades do consumidor, 
gerando uma espécie de dominação econômica capaz de tornar o consumismo um elemento 
intrínseco das sociedades de consumo.

Referências: BAUMAN, Zygmunt. Vida Para Consumo: A transformação de pessoas em mercadorias. 
Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2007.

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor: Lei n. 8075, de 11 de setembro de 1990. 2. ed. Porto Alegre: 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e 
Participação Legislativa Popular, 2016.

BRASIL. Constituição Federal 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Distrito Federal: 
Brasília, Senado Federal: Centro Gráfico, 2016.]

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Tradução: Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
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Introdução: A prática negocial da venda imobiliária transnacional tem enfrentado dificuldades 
para sua concretização no direito registral e notarial do Brasil. Por isso, essa pesquisa objetivou-
se a perquirir os embates que essa transnacionalidade enfrenta atualmente no ordenamento 
jurídico brasileiro. Além de observar brevemente como a temática tem permeado o direito notarial 
e registral nos países-membros do Mercosul, numa tentativa de vislumbrar as iniciativas de 
interação regional neste diapasão, verificou-se que o ordenamento registral brasileiro encontra 
dificuldades na recepção de um documento vindo do exterior justamente por ser tão característico. 
E a ausência de mecanismos suficientes de integração registral na sudamérica, além da vocação 
inter-governamental do Mercosul, contribuem para isso. 

Metodologia: A sociedade do pós- modernismo tem esticado para dentro do direito interno o 
elemento estrangeiro, e, conceitos antes tão duros começam a desatar, demandando uma nova 
interpretação do conceito de transnacionalidade e publicidade no âmbito registral e notarial. 
Assim, utilizando-se da metodologia dialética, histórica, observacional e comparativa, este estudo 
analisa brevemente o Direito Comparado de diferentes sistemas de transmissão de propriedade à 
luz da interpretação estendida do princípio da publicidade registral. O Notariado Latino e o direito 
comparado ainda representam uma alternativa de amortecimento à interação registral, mesmo que 
muitas vezes seus desdobramentos acabem criando novos problemas (alguns até inimagináveis) 
para os negócios jurídicos. Assim, mediante a angústia trazida pela transnacionalidade aos sistemas 
jurídicos brasileiro e mercosulistas, além das novas conjunturas que vêm sido formadas no cenário 
internacional, a integração regional nesse âmbito se materializa como um instrumento facilitador. 
O Mercosul, no entanto, tem encontrado dificuldades para desenvolver pactos legislativos comuns 
a essa temática justamente por sua vocação inter-governamental, o qual não sustenta estruturas 
supranacionais. Por outro lado, o direito interno brasileiro, especificadamente o registral e notarial, 
evoca especial parcimônia ao se relacionar com inovações tecnológicas, computação cognitiva, e 
publicidade registral.
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Conclusão: Concluiu-se que é fundamental o desenvolvimento de mecanismos de integração 
registral na sociedade globalizada, mas que a preservação da segurança jurídica no direito à 
privacidade e à autodeterminação informacional deve ser inerente para a consecução de valores 
humanos comuns.

Referências: LAGO, Ivan Jacopetti do. Alguns aspectos registrais das vendas imobiliárias transnacionais 
no âmbito do Mercosul. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 82, ano 40, p. 419-446, jan./jun. 2017.

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Jus- podivm, 2017.

MIRANDA, Caleb Matheus Ribeiro de. A computação cognitiva e o Registro de Imóveis. Revista de Direito 
Imobiliário, São Paulo, v. 83, ano 40, p. 79-100, jul./ dez. 2017.

PATRÃO, Afonso Nunes de Figueiredo. A aplicação internacionalmente amplia- da das regras de 
Notariado Latino nos negócios imobiliários. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 82, ano 40, p. 485-
551, jan./jun. 2017.
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Introdução: Inicialmente, cabe mencionar que o presente trabalho tem como tema “A 
globalização e a proteção de Dados com ênfase na Lei Geral de Proteção de Dados – Lei n.º 
13.709/2020”. A globalização surgiu após a terceira revolução industrial, que marcou a evolução 
tecnológica, possibilitando enorme aumento na tecnologia que estava disponível para a produção 
e, com certeza, trouxe grandes mudanças nas empresas, que passaram a produzir em massa e, 
consequentemente, entregar em massa também. Deste modo, houve o avanço de conflitos entre 
consumidores e fornecedores de produtos e serviços, o que trouxe a necessidade de criação de 
uma lei específica, surgindo a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei n.º 13.709/2018, que visa 
especificamente evitar que as empresas que efetuam o tratamento de dados pessoais o façam de 
forma ilegal. O trabalho tem como objetivo analisar a importância da proteção dos dados sensíveis 
frente a globalização.

Metodologia: Em que pese a sociedade esteja em constante transformação, a globalização foi 
importante para o avanço da tecnologia, que hoje está presente no dia a dia das pessoas e das 
empresas. Porém, importante mencionar que apesar de tantas mudanças e avanços tecnológicos, 
a globalização também causa preocupações para a sociedade, tendo em vista a implantação de 
máquinas tecnológicas que substituem os trabalhadores, de modo que gera o desemprego. Na 
mesma linha de pensamento, com a globalização, a internet e vários outros pontos tecnológicos 
que entraram na vida das pessoas tornaram-se essenciais, de modo que o Direito obrigou-se a criar 
um ordenamento jurídico capaz de garantir o que é exigido na Constituição Federal de 1988. Para 
tanto, criou-se a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei n.º 13.709/2018, sancionada em 14 de agosto 
de 2018 e tendo vigor a partir de 18 de setembro de 2020. Nas palavras de Lara Garcia: “exatamente 
por ser a mais específica e exclusiva sobre o tema é que a LGPD tem principal relevância e inova 
ao criar sanções direcionadas, além de uma governança que inclui um novo órgão da presidência 
da República. Qualquer empresa, organização, instituição pública ou privada que coleta ou que 
utiliza dados de pessoas físicas precisa se adaptar a ela até 2020”. (2020, p. 17) Deste modo, foi 
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estabelecido no artigo 1º da Lei n.º 13.853/2019, que qualquer pessoa que realize o tratamento de 
dados, seja de pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, deverá ter uma base legal 
para fundamentar o tratamento desses dados, com o objetivo de que o recolhimento de dados seja 
considerado lícito e legítimo. (BIONI et al., 2020, p. 131). Ainda, a globalização fortalece o interesse 
na dimensão espacial do desenvolvimento econômico do país, pois os países e regiões participam 
das teias e vínculos variados e importantes, havendo a troca de informações e, principalmente de 
dados sensíveis. Portanto, verifica-se a importância do estabelecido na Lei Geral de Proteção de 
Dados, a fim de evitar o uso indiscriminado dos dados fornecidos nas redes de telecomunicações 
mundiais criadas pela globalização. Conforme bem explicitado por Patrícia Peck Pinheiro, 
o espírito da lei foi proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, trazendo a premissa da boa-fé para todo 
o tipo de tratamento de dados pessoais, que passa a ter que cumprir uma série de princípios [...]. 
(2020, p. 15) 

Conclusão: Por fim, conclui-se que a globalização trouxe inúmeros benefícios para a sociedade, 
como por exemplo as tecnologias utilizadas diariamente, a implantação destas nas empresas de 
todos os ramos econômicos, ocorrendo a produção mais rápida de produtos e entrega no mercado 
consumidor, bem como a facilitação da vida pessoal com tantas tecnologias.

Referências: CASTELETTO, H. S.; SANTOS, E. J. A globalização e seus efeitos na sociedade. XI 
Encontro Internacional de Produção Científica. Disponível em: <https://rdu.unicesumar.edu.br/
bitstream/123456789/3555/1/HUGO%20SANTANA%20CASTELETTO.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2021;

MARTINS, Guilherme Magalhães. Contratos eletrônicos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2016. Biblioteca Integrada 
da Universidade de Passo Fundo. Disponível em: Biblioteca Universidade de Passo Fundo. Acesso em 30 
jul. 2021;

PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais: Comentários à Lei 13.709/2018 (LGPD). 2 ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2020. Disponível em: Biblioteca Universidade de Passo Fundo. Acesso em 1 ago. 
2021.
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Introdução: Considerando que o consumo de álcool e outras drogas é um grave problema de 
saúde pública e que a problemática deste consumo pela população feminina vem se ampliando a 
cada ano, faz-se necessário pensar em estratégias e ofertas terapêuticas, preventivas, reabilitadoras, 
educativas e promotoras de saúde. Compreendendo a arteterapia como um processo terapêutico 
que utiliza a arte como um instrumento de conexão entre o mundo interno e externo do indivíduo, 
através de um estudo de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, o presente trabalho 
buscou descrever e analisar como a prática da arteterapia e seus múltiplos processos reflexivos 
podem auxiliar no processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, qualidade de vida 
e resgate da autonomia em mulheres atendidas por um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas (CAPS-ad). 

Metodologia: De acordo com a Organização Mundial de Saúde cerca de 10% das populações 
dos centros urbanos de todo o mundo consomem abusivamente substâncias psicoativas, 
independentemente da idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. Considerando tal 
constatação e vendo que o uso/abuso tomou proporção de grave problema de saúde pública 
no país, vê-se a importância das práticas ofertadas em saúde mental. Visto que estas podem ser 
efetivamente terapêuticas e percebendo a arteterapia como um caminho no qual cada indivíduo 
pode encontrar possibilidades de expressão, para através de técnicas e materiais artísticos, 
processar, elaborar e redimensionar suas dificuldades de vida, o presente estudo visou oferecer 
possibilidades no tratamento de mulheres em sofrimento psíquico relacionado ao uso ou abuso 
de álcool e outras drogas, observando e trabalhando frente às demandas singulares e coletivas das 
usuárias. Com base nas premissas expostas, o presente trabalho foi desenvolvido através de uma 
pesquisa de caráter qualitativo e descritivo visando a elaboração de conteúdos inconscientes e a 
expressão de estados internos através da compreensão dos fenômenos vivenciados em oficinas 
de arteterapia com mulheres atendidas por um CAPS-ad. A coleta dos dados se deu através de 
uma entrevista semiestruturada contendo os dados sociodemográficos e clínicos das participantes, 
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observação direta e participante, realização de grupo focal e grupo de discussão durante e após a 
realização das oficinas criativas e, ainda, anotações em diário de aula, referentes ao planejamento 
e execução das mesmas. A pesquisa foi realizada em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas (CAPS-ad), localizado no interior do estado do RS. Participaram desta pesquisa 03 usuárias 
de álcool e/ou outras drogas, indicadas aleatoriamente pela coordenadora do CAPS-ad, com faixa 
etária entre 50 e 65 anos. Foram realizadas um total de 05 vivências grupais, 1 vez por semana, com 
duração aproximada de três horas cada. Os prontuários das pacientes também foram examinados 
a fim de melhor compreender o processo e a história de vida de cada usuária. À medida que as 
participantes puderam verbalizar seus sentimentos e refletir sobre suas situações por meio da arte, 
foi-se criando um espaço promotor e liberador de energias saudáveis. Mediante a mobilização 
dos aspectos sensoriais, emocionais e cognitivos e através da integração grupal, as participantes 
foram partilhando situações conflitantes ocorridas em suas trajetórias de vida, realizando a troca 
de experiências e de cultivos de amizades. Com o uso de materiais expressivos as participantes 
puderam materializar e simbolizar as dificuldades que vivenciavam quando seus sentimentos 
eram de difícil verbalização, ao mesmo tempo que foram reformando, reaproveitando e reciclando 
seus conteúdos psíquicos. 

Conclusão: A vivência, resumidamente relatada, demonstra que a expressão por meio da arte 
junto a mulheres usuárias pode ser um facilitador na aquisição de aprendizagens significativas, na 
expressão simbólica e emocional, na modelagem de diversos comportamentos, na construção de 
estratégias de autocuidado e na expressão de conteúdos inconscientes. 

Referências: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Diretrizes Assistenciais em 
Saúde Mental na Saúde Suplementar, 2008. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/images/stories/
Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/diretrizes_assistenciais.pdf>. Acesso em: 03 março, 
2021. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Mental. 2008. Disponível em: <http://portal.
saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24134&janela=1>. Acesso em: 03 março, 
2021. 
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Introdução: Conforme pontua Antunes (1999), a maioria dos produtores rurais administram seus 
recursos e tomam decisões com base na experiência ou tradição, com processos e técnicas apreendidos 
por gerações. O conhecimento tácito, no entanto, pode comprometer o desenvolvimento do 
empreendimento no contexto atual, por limitar uso de tecnologias, ferramentas e controles de gestão, 
mensuração dos resultados, implementação de estrutura de governança para incluir membros da 
família rural. Tradicionalmente, a gestão de propriedades rurais no Brasil é atividade realizada pelos 
produtores homens, independente de seus conhecimentos explícitos em Administração. O objetivo 
do artigo é refletir sobre a possível contribuição de uma herdeira mulher na administração de uma 
fazenda multifamiliar, em razão da sua formação educacional como Administradora profissional. 

Metodologia: Trata-se de pesquisa desenvolvida no nível exploratório (SILVA; MENEZES, 2005), 
pela estratégia estudo de caso único (YIN, 2005). O caso selecionado foi de uma grande propriedade 
rural localizada no Rio Grande do Sul, formada por quatro sócios homens (dois irmãos, um cunhado 
e um amigo) e que se encontra sob a gestão da primeira geração (fundadores). Os sócios proprietários 
possuem amplo conhecimento tácito, pois vivenciam as atividades agropecuárias desde criança, 
quando acompanhavam seus pais. Trata-se de um conhecimento adquirido pela prática, razão pela 
qual os mesmos não percebem a necessidade de contratar um profissional da administração, como 
relatam: É que a gente mesmo [pausa] vai ter que decidir [an?] o que vai fazer com o dinheiro, né? 
(Sócio 1) A nossa Fazenda ainda não precisa de um administrador, porque a gente é em quatro 
sócios experientes no ramo [pausa]. E, pelo porte da fazenda, ainda acho que não é necessário ter 
um administrador. (Sócio 2) Eu acho que o motivo de nós optar por nós mesmos administrar [an?], 
pela experiência que nós temos. E, em questão do agronegócio, há muitos erros em questão de 
vendas. Não se acerta todos os melhores preços [an?]. Não é um profissional que vai acertar tudo 
e fazer os melhores negócios. (Sócio 3) Até agora não tínhamos necessidade porque todo mundo 
entende um pouco e...[an?]. Pegamos opinião de fora e vamos resolvendo as coisas. (Sócio 4) Os 
relatos supracitados indicam compreensão limitada das atividades do administrador (FERREIRA; 
CARRASCO; SANTOS, 2018), pressupondo atuação apenas na comercialização do produto rural. 
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Em um empreendimento multifamiliar, estrutura de governança e critérios de ingresso de herdeiros 
são atividades administrativas mais relevantes Como mostra a Figura 1, a segunda geração das 
famílias proprietárias está representada por seis herdeiros (três homens e três mulheres), sendo 
quatro deles jovens em fase de ingresso no mercado de trabalho. Inserir aqui figura 1 – Estrutura 
das famílias proprietárias A análise comparativa da estrutura das famílias proprietárias revela 
maior número de herdeiros da segunda geração (4) na família de Ademir e de Adriano, os quais são 
irmãos. Nesse sentido, conforme recomenda Bornholdt (2005), duas ações precisam ser iniciadas: a 
preparação dos herdeiros para a gestão do empreendimento da família; a implementação de órgãos 
deliberativos e de gestão (estrutura de governança). Na estrutura administrativa, um sócio é gerente 
geral e responde por todas as atividades administrativas e produtivas. O quadro de funcionários é 
formado por 8 trabalhadores atuando em diversos serviços agrícolas e um funcionário responsável 
pelo silo (controle de entrada e saída de grãos, da temperatura e do patrimônio). Os resultados 
sugerem que a gestão da Fazenda é marcada pela informalidade e confiança entre os sócios. Quando 
necessário, os sócios se reúnem, discutem o conteúdo e tomam as decisões. Não há controle de 
gestão que permita avaliação de desempenho.

Conclusão: Em propriedades rurais multifamiliares, o estágio de transição geracional é crítico 
à longevidade. Um administrador profissional pode contribuir no desenho da estrutura de 
governança, definindo cargos/atribuições/responsabilidades à segunda geração e limitando sua 
atuação, bem como implementando controles formais de gestão.

Referências: ANTUNES, L.M. Agroqualidade: qualidade total na agropecuária. 2.ed. Guaíba: 
Agropecuária, 1999. 

BORNHOLDT, W. Governança na empresa familiar: implementação e prática. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

FERREIRA, B. B..; CARRASCO, K. P.; SANTOS, M. G. A importância da administração rural no 
agronegócio de Araguari e região. Revista Master - Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 3, n. 6, p. 8-16, 2018.

SILVA, E. LUCIA; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 4.ed. Florianópolis: 
UFSC, 2005.

YIN. R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
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Introdução: A utilização de plantas como medicinais é repassada por gerações culturalmente e, 
também, existem estudos científicos que corroboram as ações benéficas das plantas. Uma dessas 
é conhecida como espinheira-santa [Monteverdia ilicifolia Mart. ex Reissek Biral] e suas múltiplas 
vantagens para a saúde humana a caracterizaram como um espécime recomendada e que está 
disponível como medicamento fitoterápico gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Essa pesquisa 
tem o intuito de relatar sobre os usos da espinheira-santa em problemas de saúde relacionados 
ao trato gastrointestinal. Além disso, estimular a utilização dessa planta pela população que sofre 
com esses distúrbios.

Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, baseado em levantamento 
de artigos científicos publicados em periódicos. Os artigos foram selecionados conforme a 
adequação da temática. Trabalhos publicados desde 1988 foram priorizados, porém publicações 
importantes sobre o tema e anteriores a este período também foram incluídos. Normalmente, todos 
já ouvimos falar de alguma planta que uma parte de suas estruturas é utilizada como matéria 
prima para chás curativos ou desenvolvida como medicamentos fitoterápicos. O hábito do uso 
de espécimes para o tratamento de problemas de saúde é perpetuado de forma cultural dentro da 
sociedade, principalmente pelas pessoas mais experientes. Uma dessas plantas é conhecida com o 
nome popular de espinheira-santa. Monteverdia ilicifolia (Celastraceae) possui folhas alongadas, 
pontiagudas e com espinhos, sendo facilmente localizada no Rio Grande do Sul, predominantemente 
no interior de matas nativas, com solos argilosos, porém bem drenados e com alto teor de matéria 
orgânica (MAGALHÃES, 2004). Possui atividades farmacológicas comprovadas, destacando-se 
sua atividade antiulcerogênica. Essa atividade está ligada a substâncias químicas, principalmente 
os polifenóis (flavonoides e taninos) e os triterpenos, presentes em suas folhas (MARIÑO et 
al., 2019). Estes possuem ação antioxidante e protetora da mucosa do estômago, o que causa a 
redução da acidez gástrica. Com o passar do tempo, a alimentação da maioria da população se 
tornou menos rica em nutrientes e mais abundante em produtos industrializados e frituras, o que 
ocasiona uma alta considerável em problemas associados ao trato gastrointestinal. Dessa forma, 
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a utilização de plantas medicinais para o tratamento de distúrbios gastrointestinais contribui em 
muito para evitar o uso de uma série de outros fármacos sintéticos., Dentre muitos benefícios que 
a espinheira-santa nos proporciona, os principais são relacionados a esses problemas, como azia, 
ânsia de vômito, gastrite, ulcerações e fortes dores abdominais, com ação sobre úlceras gástricas 
e dispepsias em humanos (CEME, 1988). Também existem pessoas que a usam como remédio 
caseiro no tratamento de tumores malignos, devido as suas propriedades analgésicas.

Conclusão: Monteverdia ilicifolia é uma importante espécie eficaz nos tratamentos de doenças 
gastrointestinais, o que gera a melhoria na qualidade de vida da população que sofre com tais 
problemas e reduz o uso de fármacos sem necessidade. Estudos sobre a eficácia desse espécime 
para a saúde se tornaram imprescindíveis para o aumento da utilização da espinheira-santa como 
medicinal.

Referências: MARIÑO, Patrícia Albano et al. Triagem fitoquímica e doseamento de polifenóis totais e 
flavonóides em diferentes amostras de espinheira santa. Revista Brazilian Journal of health Review, v. 2, n. 
2, p. 6, 2019. https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/1300/1177

GEOCZE, S.; Vilela, M.P.; Chaves, B.D.R.; Ferrari, A.P. Tratamento de pacientes portadores de dispepsia 
alta ou de úlcera péptica com preparações de espinheira-santa (Maytenus ilicifolia). In: Carlini, E.A. (org.) 
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Introdução: O presente trabalho, realizado por meio de pesquisas bibliográficas e de um 
método de abordagem dedutivo, busca discorrer sobre a relação entre a eutanásia e as diretivas 
antecipatórias de vontade, conhecidas também como testamento vital. O direito brasileiro reconhece 
a possibilidade de que o individuo crie diretivas aplicáveis ainda em vida, porém para situações 
em que este não possa manifestar suas decisões. Possibilitando inclusive, o desejo de uma morte 
digna. Por outro lado, o mesmo sistema de direito que permite ao indivíduo requerer uma morte 
digna, impossibilita a realização da eutanásia, a qual é considerada ilegal em território nacional. 

Metodologia: O direito à morte não encontra respaldo jurídico no sistema pátrio. Em primeiro 
plano, quanto ao direito à vida, este encontra-se positivado no artigo no caput do artigo 5º da 
CRFB de 1988, constando a inviolabilidade enquanto um direito fundamental. O referido direito, 
compreende algumas interpretações, quais sejam o direito à existir enquanto pessoa, bem como 
o de permanecer existindo de forma digna. Via de regra não basta apenas o existir, mas sim o 
existir adequado. Um exemplo recente desse sentido foi a decisão proferida pelo STF autorizando 
o aborto de fetos anencéfalos. Nesse sentido, esta é a tese que respalda a descriminalização da 
eutanásia. Quando há um conflito entre o direito de viver e o de viver digno. Por conseguinte, 
o Código Penal é claro nas tipificações dos crimes contra à vida. O parágrafo 1º do artigo 121 
apresenta ideia de homicídio privilegiado, quando cometido por relevante valor moral ou social, 
ou seja, caso alguém por compaixão, ou por pena do sofrimento interrompe a vida outrem, estaria 
em curso nesse crime. Além disso, existe o crime previsto no artigo 122, de induzimento, instigação 
ou auxílio ao suicido, com pena de 6 meses a 2 anos. Apesar da prática de Eutanásia não ser 
permitida, em 2019 houve a publicação da Resolução nº 2.232 a qual estabelece normas éticas para 
a recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente. Os artigos 
1º e 2º desta resolução garantem ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente, 
a recusa terapêutica, devendo ela ser respeitada pelo médico, desde que ocorra a informação dos 
riscos e das consequências. Além desta Resolução, no ordenamento jurídico brasileiro, existe um 
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instituto chamado de diretivas antecipadas de vontade conhecido também como testamento vital, 
que é regulada também por uma Resolução. Segundo a resolução 1.995/12 CFM: Art. 2? Nas 
decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se 
ou expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração 
suas diretivas antecipadas de vontade § 1? Caso o paciente tenha designado um representante 
para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico § 3? As diretivas 
antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sore os 
desejos dos familiares. O testamento vital é o documento pelo qual o indivíduo determina os tipos 
de tratamentos os quais autoriza que seja submetido, em caso de impossibilidade de manifestação 
da vontade. Ele encontra respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana, na autonomia 
da vontade privada e na liberdade. Em suma, as diretivas antecipatórias de vontade são um ato 
jurídico que produz efeitos em vida, levando em considerações garantias essenciais do declarante. 
Tais diretivas, se válidas, se sobrepõe tanto a vontade médica quando a vontade da família do 
individuo. 

Conclusão: O direito brasileiro não permite a realização da eutanásia, bem como, somente analisa 
a concessão do direito a uma morte digna àqueles que tenham doença gravíssima e incurável ou 
como no caso de anencefalia, a incompatibilidade com a vida. Porém, se permite que o individuo 
crie diretivas aplicáveis ainda em vida, por meio do testamento vital.

Referências: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de 
Janeiro, 31 dez. 1940.

Conselho Federal de Medicina. Resolução n.º 1995, de 9 de agosto de 2012. Dispõe sobre as diretivas 
antecipadas de vontade dos pacientes. 

Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 2.232, de 17 de julho de 2019. Estabelece normas éticas para a 
recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente.



Página 762

LIMPADOR DE PARA-BRISA DOS TRENS: TRANSFERÊNCIAS 

ANALÓGICAS DE DENOMINAÇÕES NA NARRATIVA DA 

CRIANÇA

Autor Principal: Gabriela Golembieski

174294@upf.br

Coautores: Gabriela Golembieski

Orientador: Marlete Sandra Diedrich

Área: Letras, Linguística e Artes 

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: Esta reflexão tem como tema as construções metafóricas constituídas na narrativa 
da criança e faz parte do projeto de pesquisa “A narrativa da criança no contexto da pandemia 
de Covid-19: deslocamentos no simbólico da linguagem”, que concebe a narrativa como ato 
enunciativo (DIEDRICH, 2020). O ato de narrar se estabelece através de modos específicos de 
se narrarem experiências vividas ou imaginadas, sendo essas especificidades apresentadas à 
criança nas vivências em sociedade. Dessa forma, olha-se para os deslocamentos no simbólico 
da linguagem empreendidos na narrativa da criança, analisando as construções metafóricas e 
metonímicas mobilizadas no seu discurso. O objetivo da reflexão é descrever como se estabelecem 
as “transferências analógicas de denominações” nos deslocamentos realizados pela criança na 
linguagem, a partir de princípios benvenistianos. 

Metodologia: Benveniste caracteriza as metáforas como “transferências analógicas de 
denominações” (BENVENISTE, 2020, p. 40) e é em torno dessa afirmação que desenvolvemos 
nossa reflexão. Também, nos pautamos na perspectiva enunciativa aquisicional (SILVA, 2009), 
a qual deriva dos princípios benvenistianos o dispositivo teórico metodológico (eu-tu/ele)-
ELE para caracterizar o processo de aquisição da linguagem. Para descrever as “transferências 
analógicas de denominações” na narrativa da criança, selecionamos um dado que compõe o corpus 
do NALíngua-CNPq (Núcleo de Estudos em Aquisição da Linguagem). O referido corpus se 
encontra na plataforma Montesquieu e foi coletado pela pesquisadora Alessandra Del Ré. Usamos 
a transcrição já dada na plataforma, realizando alguns ajustes de referência para este trabalho. No 
dado analisado, há uma criança de 5 anos e 10 meses colorindo desenhos de trem em uma mesa 
colocada na sala da casa dela. Enquanto vai colorindo os desenhos com suas canetinhas, dialoga 
com a pesquisadora e surge a seguinte narrativa: GU: <sabe como que fala isso> [<] ? GU: limpador 
de para-brisa dos trens . OBS: aé? GU: é . GU: é limpado(r) de para-brisa . GU: pra limpa(r) o # os 
# o que (es)tá sujo no trilho senão o trem prende ou se xx uma: ## lama e o trem calha daí num [: 
não] sai mais. GU: então tem esse limpador de para-brisa pra limpa(r) todas as sujeira(s) que (es)
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tá no trilho senão é perigoso trava(r) o trem . OBS: nos::sa . GU: até o [//] a coisa de pedala(r) no 
trem . OBS: aé ? GU: pedala o trem . OBS: (vo)cê entende tudo de trem hein@i ? GU: entendo . 
GU: me(s)mo assim que ninguém me fala nada de trem # eu entendo . GU: e é difícil de tira(r) eu 
de gosta(r) do Mcqueen . GU: nem gosto de para(r) de gosta(r) do Mcqueen . OBS: ah@i # (vo)cê 
pode gosta(r) dos dois n(ão)+é ? OBS: não tem problema . Gu, nesse recorte enunciativo, mobiliza 
a língua-discurso buscando denominações para nomear as “coisas” do mundo e, ao mesmo tempo, 
referi-las no seu discurso através de palavras relacionadas na sintagmatização do discurso que 
expressa a ideia pretendida. Há uma “transferência analógica de denominação” entre o limpador 
de para-brisa do carro e o limpa-trilhos do trem, a qual é estabelecida pela analogia existente 
entre esses dois elementos: ambos estão na parte da frente, servem para limpar. É nesse uso, nessa 
relação de significação entre os dois objetos, que é estabelecida a metáfora no discurso da criança. 
O locutor transfere a significação de um nome existente no sistema da língua e que serve para 
caracterizar determinada “coisa” do mundo para outro nome pela semelhança que estabelece entre 
eles, pela semelhança que só é possível estabelecer pelas experiências no simbólico da linguagem. 
A “transferência analógica de denominação” não é algo dado como pronto na língua; é um novo 
uso, uma nova denominação que só é possível no discurso, na língua em uso.

Conclusão: O projeto de pesquisa no qual essa reflexão está vinculada trabalha com os 
deslocamentos no simbólico da linguagem realizados pela criança no ato de narrar, analisando as 
construções metafóricas e metonímicas mobilizadas por ela no seu discurso. Por essa razão, ilustra 
uma construção metafórica empreendida pela criança no simbólico da linguagem, na língua em 
uso. ??

Referências: BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral I. Campinas: Pontes, 2020.
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Introdução: A COVID-19, uma afecção viral que pode afetar todas as faixas etárias, tornou-se 
uma ameaça epidemiológica e uma preocupação a nível mundial, principalmente devido a sua 
consequência mais grave, a síndrome respiratória aguda grave. Apesar de acometer principalmente 
o sistema respiratório, essa doença caracteriza-se por um amplo espectro de manifestações clínicas, 
incluindo sinais e sintomas dermatológicos. As lesões cutâneas podem constituir uma manifestação 
tardia de COVID-19, surgindo em virtude de reações imunológicas, ou podem preceder os sintomas 
mais característicos da doença, sendo a primeira manifestação da infecção, tornando-se de extrema 
importância o conhecimento dessas evidências dermatológicas. Tendo em vista a necessidade de 
compartilhar informações baseadas em evidências científicas sobre as reações desencadeadas pela 
Covid-19 no homem, o presente trabalho buscou expor o que há de conhecimento em relação as 
manifestações dermatológicas para essa doença.

Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica a partir de periódicos indexados na 
plataforma PubMed. Os descritores utilizados foram “COVID-19” e “dermatology”. Dentre 
os artigos encontrados, foram selecionados 3 publicados no ano de 2020 para utilização neste 
trabalho. Apesar da prevalência da infecção respiratória pelo SARS-Cov-2, sintomas cutâneos 
vêm sendo observados em pacientes infectados com o vírus. Os relatos de envolvimento da 
pele em pacientes com COVID-19 incluem, em ordem decrescente de prevalência: exantema 
maculopapular generalizado morbiforme, erupção cutânea papulovesicular, urticária, lesões 
livedo reticular e placas eritematosas (MARIN et al., 2020). Essas lesões podem ser sugestivas de 
manifestações tardias da infecção, especialmente em indivíduos jovens e saudáveis, devido a uma 
reação imunológica, elas podem ocorrer antes dos sintomas característicos, ou, também, podem 
ser a única manifestação da doença (BAJ et al., 2020). Pelo fato de a maioria dos sinais e sintomas 
dermatológicos possuírem um amplo diagnóstico diferencial, é importante considerar a COVID-19, 
especialmente em pacientes com histórico de sintomas respiratórios ou sistêmicos. Erupção 
maculopapular: Existem vários relatos de pacientes que apresentaram erupção maculopapular, a 
qual pode ser descrita como máculas eritematosas com pápulas tanto pequenas quanto grandes. 
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Além disso, a erupção pode se apresentar com característica perifolicular, podendo ser confundida 
com pitiríase rósea. A duração dessa manifestação tem sido de aproximadamente 9 dias e sua 
localização pode ser difusa, nos membros e tronco ou na face; há, também, relatos de algumas que 
iniciam na região periumbilical e se espalham para outras áreas do corpo. Vesículas: Erupções 
vesiculares incluem pequenas bolhas cheias de líquido, geralmente com base eritematosa. 
Apresentam-se comumente dispersas e, na maioria dos casos, precedendo outros sintomas. 
Urticária: A urticária apresenta-se como placas ou pápulas agudas de coloração avermelhada, 
acompanhadas de inchaço e geralmente associadas a prurido. Tal manifestação possui diversas 
causas e tem sido relatada em pacientes com COVID-19. As lesões podem ocorrer em várias partes 
do corpo e em pacientes de idades diversas. Livedo racemoso: Semelhante ao livedo reticularis, é 
uma espécie de rede violácea encontrada difusamente e está associado a doenças mais severas; é 
mais comum em pacientes idosos. Em menor proporção, existem relatos na literatura acerca das 
petéquias – pequenas hemorragias subdérmicas – e frieiras, apresentando-se em maior quantidade 
nas mãos ou pés de pacientes jovens com COVID-19. Além disso, isquemia distal e necrose podem 
estar associadas em pacientes com o vírus, sendo consideradas as complicações dermatológicas 
mais graves. Elas se manifestam na forma de púrpura necrótica, pápulas avermelhadas e roxas que 
podem aparecer antes dos outros sintomas (GOTTLIEB; LONG, 2020).

Conclusão: Embora a COVID-19 seja caracterizada principalmente por acometer o trato 
respiratório, há relatos de pacientes que apresentam manifestações dermatológicas como 
consequência desse processo infeccioso. Assim, é fundamental atentar para as chances de a doença 
apresentar um quadro com sintomas cutâneos, a fim de descartar outras patologias, auxiliando no 
diagnóstico final e no manejo da infecção.

Referências: BAJ, J. et al. COVID-19: Specific and Non-Specific Clinical Manifestations and Symptoms: The 
Current State of Knowledge. Journal of Clinical Medicine, [S. l.], vol. 9, n. 6, p. 1753, jun. 2020.

GOTTLIEB, Michael; LONG, Brit. Dermatologic manifestations and complications of COVID-19. American 
Journal of Emergency Medicine, [S. l.], vol. 38, n. 9, p. 1715–1721, set. 2020. 

MARIN, A. P. V. et al. Manifestações cutâneas relacionadas à COVID-19: uma revisão da literatura. Journal 
of Clinical & Biomedical Research, Porto Alegre, vol. 40, n. 4, p. 223–234, dez. 2020.
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Introdução: O projeto de Extensão Amigos da Pele da Universidade de Passo Fundo tem 
como objetivo a promoção da prevenção do câncer de pele na comunidade através de atividades 
realizadas pelos alunos. A fim de capacitar os acadêmicos a promoverem tais atividades, o 
grupo realizou um estudo sobre a Dermatoscopia - método diagnóstico não invasivo que avalia 
lesões de pele pigmentadas ou não, promovendo um diagnóstico precoce de melanoma quando 
comparado com a inspeção a olho nu da pele (WEBER; TSCHANDL; SINZ; KITTLER, 2018). A 
dermatoscopia também auxilia no diagnóstico diferencial de várias outras lesões, como a ceratose 
seborreica, o carcinoma basocelular e o hemangioma, que, com frequência, simulam clinicamente 
o melanoma (CAMPOS-DO-CARMO; RAMOS-E-SILVA, 2008). A técnica do exame tem evoluído 
constantemente, sendo que hoje já existem sistemas envolvendo luz polarizada, o que facilita 
a realização do exame e traz resultados excelentes (MICALI; LACARRUBBA; MASSIMINO; 
SCHWARTZ, 2011).

Metodologia: Realizou-se uma busca bibliográfica em periódicos indexados no PubMed. 
O descritor utilizado foi “dermatoscopy”. Dentre os artigos exibidos, foram selecionados cinco 
artigos publicados a partir de 2006. As informações obtidas permitiram o desenvolvimento do 
resumo, que consiste em uma visão geral da dermatoscopia. A dermatoscopia é uma técnica não 
invasiva que permite a observação – por meio do dermatoscópio - in vivo rápida e ampliada da 
pele, o que possibilita a visualização de características morfológicas imperceptíveis a olho nu. 
O procedimento é realizado geralmente com uma técnica de microscopia de epiluminescência, 
a qual é facilitada pela aplicação de um líquido (óleo, água, gel, álcool ou glicerina) na interface 
entre a pele e a lâmina do dispositivo. Contudo, atualmente existem métodos que envolvem novos 
sistemas com luz polarizada ao invés de líquidos. Ambos os mecanismos possuem resultados 
semelhantes (WEBER, TSCHANDL, SINZ, KITTLER, 2018; CAMPOS-DO-CARMO, 2008; MICALI, 
2018). A técnica da dermatoscopia é amplamente utilizada para detectar doenças cutâneas e de 
mucosas, lesões cutâneas, cânceres de pele, psoríase, anomalias em cabelos e em unhas, entre 
outras patologias dermatológicas. Através do exame, é possível prever a profundidade de lesões, 
realizar a avaliação prognóstica, o diagnóstico diferencial e monitorar a resposta de tratamentos. 
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Assim, essa técnica representa um auxílio essencial e relativamente simples na prática clínica 
diária (MICALI; LACARRUBBA; MASSIMINO; SCHWARTZ, 2011). Para a observação das 
estruturas da pele, os dermatoscópios utilizados podem ser portáteis ou digitais. É possível por 
meio desses instrumentos visualizar as microestruturas cutâneas nas diferentes camadas e ter 
uma distribuição clara de pigmentos superficiais, bem como visualizar simetria ou assimetria 
de pigmentações. É importante destacar que o dermatoscópio não é apenas um instrumento que 
amplia a imagem como uma lupa, mas é um dispositivo complexo que permite a sobreposição das 
camadas da pele. Dessa forma, as imagens vistas através de um dermatoscópio diferem bastante 
de uma imagem clínica (MICALI, 2018). Alguns critérios utilizados na dermatoscopia são: a cor, a 
estrutura e a avaliação das lesões pigmentadas. Indubitavelmente, uma das principais aplicações 
benéficas da dermatoscopia é na detecção precoce de cânceres de pele, incluindo o melanoma e o 
carcinoma basocelular. Um dermatoscópio permite a visualização da distribuição de pigmentos 
superficiais na pele, além de possibilitar a avaliação de estruturas regulares ou irregulares, as 
quais são características importantes para o diagnóstico de lesões benignas e malignas de pele. 
Uma neoplasia maligna tende a apresentar estruturas dermatoscópicas irregulares e atípicas e, em 
contrapartida, as benignas costumam apresentar uma maior simetria das estruturas (TANAKA, 
2006).

Conclusão: Por fim, a dermatoscopia é um avanço de grande importância na medicina, 
sendo complementar ao exame físico, facilitando diagnósticos e evitando métodos invasivos 
desnecessários. Através dessa ferramenta as patologias dermatológicas tendem a ser cada vez 
mais diagnosticadas de forma precoce, beneficiando a população.

Referências: CAMPOS-DO-CARMO, G. RAMOS-E-SILVA, M. Dermoscopy?: basic concepts. International 
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Introdução: Ao analisar o movimento estudantil ao longo de sua trajetória de lutas, vislumbra-se 
um largo período de reivindicações e colocações dos mesmos. Outrossim, estes marcos históricos 
atemporais, vem moldando a colocação cada vez maior do estudante nos processos de formação 
e transformação, tanto em âmbito universitário, quanto em um sentido de sociedade de forma 
mais abrangente. Isto posto, a partir do método dedutivo e de estudo de caso, a pesquisa visa 
apontar a importância do protagonismo estudantil como ferramenta transformadora, sobretudo, 
no que tange à permanência estudantil. Por fim, será relatada a experiência universitária perante a 
Universidade de Passo Fundo, na qual, através da construção de sua política estudantil, possibilitou 
a análise e mapeamento das reais condições dos sujeitos que permeiam a instituição. 

Metodologia: O protagonismo estudantil, surge como ferramenta de suma importância ao 
longo da história. Permeado por desafios e vertentes discriminatórias políticas, os movimentos 
estudantis vêm conquistando espaço, tendo cada vez mais atuação em questões sociais e estudantis, 
tais como a permanência estudantil. Em uma análise mais macro da sociedade, Aristóteles 
(2017, p.11-12) descreve que ser cidadão é ser inserido na sociedade onde vive, contribuindo de 
maneira ativa para os processos formativos. Desta forma, pensar o estudante protagonista nos 
territórios em que ocupa, podendo ter um papel transformador, capaz de planejar e introduzir 
políticas sociais de permanência, é extremamente plausível sobretudo ao analisar-se os cenários 
brasileiros permeados desde o século XX. Corroborando a isto, Hobsbawm (2008, p.431) estabelece 
que, no século passado, diversas lutas foram permeadas por estudantes, que vem fazendo vir à 
luz diversos Movimentos Sociais em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, neste caso, 
vislumbrando que estes, ao unirem-se tiveram uma maior “eficácia política” frente aos poderes 
dominantes. Outrossim, tendo em vista os processos de emancipação estudantil, trazidos por estes 
movimentos seculares frente a busca por melhores condições, a Universidade de Passo Fundo, 
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em observância a documentos garantidores como o Plano Nacional de Assistência Estudantil e 
propriamente o Programa Universidade Para Todos, trouxe a luz da sua comunidade acadêmica 
a construção da Política dos Estudantes. Nesta, entre outras concepções, coloca-se em destaque a 
interligação entre protagonismo e permanência estudantil. O processo de construção, consistiu na 
escuta das demandas dos estudantes e na elaboração de um documento que visará garantir ações 
sobre pautas prementes da comunidade acadêmica. Esse materializou-se de maneira coletiva, 
seguido de um franco mapeamento do contexto e da real situação dos estudantes da instituição, 
fortalecendo assim o protagonismo estudantil, já que esse movimento foi protagonizado e em 
essência, coordenado pelos próprios estudantes. Neste caso, ao estreitar relações, a entidade pode 
compreender as demandas, e efetivar dentro da ferramenta, a descrição e a proteção de direitos que 
preceituam uma vivência integral e possibilitadora da permanência na Universidade. Além disto, 
tendo como parâmetro a concepção freireana de que “é fundamental diminuir a distância entre o 
que se diz e o que se faz” (FREIRE, 2003, p.61) a Política do Estudante, através do firmamento do 
protagonismo estudantil, garantirá um legado firmado de uma construção contínua em torno da 
permanência sob o pilar da fiscalização promovida pela ramificação do protagonismo estudantil. 
Garantindo assim, que as definições realizadas sejam concebidas e através de ações futuras, 
efetivadas no plano da realidade, que podem efetivamente trazer um benefício não só para os 
estudantes da Universidade, mas para toda a comunidade passo- fundense e regional.

Conclusão: Isto posto, define-se que, impulsionar processos que vão de encontro a um efeito 
multiplicador em torno do protagonismo estudantil, pode ser visto como uma estratégia para 
facilitar e garantir o acesso ao ensino superior, o qual ainda é tido como privilégio de poucos e 
necessita de uma evolução e incentivo tanto na esfera estatal quanto no âmbito das instituições de 
ensino.

Referências: ARISTÓTELES. Política. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2017. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 
2003

HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX-1914-1991. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
2018. 
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Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa crônica que acomete grande parte dos órgãos e 
sistemas do corpo humano e tem como agente etiológico a bactéria Treponema pallidum. Além de 
ser uma infecção sexualmente transmissível, também é uma doença de transmissão vertical, tanto 
intraútero e de contaminação durante o parto. Apesar da disponibilidade de testes de rastreamento 
gratuitos e do tratamento com antibacteriano ser eficaz, essa doença ainda se apresenta como um 
desafio à saúde pública. Sua prevenção, rastreamento e tratamento devem ser medidas adotadas 
desde os primeiros sintomas da doença ou da gravidez, visto que apenas 1% a 2% das mulheres 
tratadas adequadamente durante o período da gestação transmite a doença à criança e nos casos 
não tratados, esse percentual é de 70% a 100%. Devido a um provável aumento na incidência da 
sífilis congênita, o presente estudo teve como objetivo explorar informações epidemiológicas, de 
diagnóstico e de tratamento da sífilis gestacional no Brasil. 

Metodologia: Metodologia Com o intuito de compilar dados atualizados de epidemiologia, 
diagnóstico e tratamento da sífilis gestacional no Brasil foi realizada uma revisão integrativa 
de literatura pela busca de publicações em bases de dados como PubMed, Google acadêmico e 
SCIELO, nos sites do CDC e do Ministério da Saúde do Brasil com o uso dos descritores “sífilis”, 
“gestação”, “ISTs”, “sífilis gestacional”. A seleção dos trabalhos obedeceu como critérios de 
inclusão publicações em língua inglesa ou portuguesa, originais, publicados a partir do ano de 
2010 até 2021. Não foram utilizados artigos de revisão de literatura. Resultados e discussão Durante 
a gestação, a sífilis pode causar aborto, prematuridade, morte neonatal ou desenvolvimento 
da doença em conceptos. O quadro clínico do recém-nascido varia conforme a fase da gestação 
em que a infecção ocorreu. Quando se instala no último semestre, há maior probabilidade de 
a sífilis congênita ser assintomática. Porém, quando sintomática, assume quadro clínico variado 
podendo desencadear cegueira, surdez, déficit cognitivo. Por isso, recomenda-se que todas as 
mulheres grávidas façam a triagem para pesquisa de sífilis, visto que a infecção pode estar na 
fase latente, assintomática. Se essa triagem não ocorrer durante o pré-natal, deve ser realizada 
no momento em que a gestante se apresentar para o parto. No Brasil, o Ministério da Saúde 
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recomenda a triagem sorológica pré-natal para sífilis, realizando o VDRL na primeira consulta 
e, tendo resultado negativo no primeiro teste, a repetição do mesmo deve ser feita no início do 
terceiro trimestre e novamente no momento do parto. Resultados com títulos baixos de VDRL 
devem ser confirmados, sempre que possível, com testes treponêmicos. As gestantes com testes 
rápidos reagentes para sífilis deverão ser consideradas como portadoras. Com testagem positiva 
para sífilis, recomenda-se o início do tratamento independente da sintomatologia, o mais precoce 
possível. A benzilpenicilina benzatina é a melhor opção para o tratamento da mãe e da criança. O 
esquema de tratamento de sífilis recente para gestantes é feito com benzilpenicilina benzatina 2,4 
milhões UI, intramuscular, dose única. Na sífilis tardia, o tratamento é a aplicação, na consulta, da 
primeira dose de benzilpenicilina 2,4 milhões UI intramuscular, repetida semanalmente por mais 2 
semanas. O intervalo entre as doses deve ser 7 dias, se o intervalo ultrapassar 14 dias, o tratamento 
precisa ser reiniciado. O monitoramento é feito pela comparação entre um novo VDRL/RPR com 
o VDRL/RPR prévio, além de testes não treponêmicos laboratoriais mensalmente e, após o parto, 
repetir até completar 1 ano, aos 3, 6, 9 e 12 meses. Devido à alta incidência de sífilis congênita no 
Brasil, mesmo na ausência de sintomas, todas as gestantes devem ser triadas, preferencialmente 
no início da gravidez, pois caso seja confirmada a infecção inicia-se o tratamento precocemente, 
buscando minimizar as chances de transmissão vertical. 

Conclusão: Apesar da disponibilidade de diagnóstico e tratamento dessa infecção, a sífilis ainda 
se mostra prevalente no território nacional. Por conseguinte, é importante ampliar as políticas 
de rastreamento e atentar para as subnotificações, principalmente durante o período pré-natal, 
evitando a contaminação vertical e minimizando a sua incidência. 

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças de condições crônicas e infecções sexualmente 
transmissíveis. 2021. 

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 atenção 
integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis (IST), 2020. 

CDC. Division of STD Prevention. National Center for HIV/AIDS. Viral Hepatitis. STD, and TB 
Prevention. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment 
Guidelines. CDC, 2015. 



Página 772



Página 773

COVID-19 E A RELAÇÃO COM DIABETES: UMA BREVE 

REVISÃO

Autor Principal: Gabriela Matschinske Schmidt

182344@upf.br

Coautores: Gabriela Matschinske Schmidt; Bárbara Prodossimo Fontoura; 
Maria Antônia Dutra Nicolodi; Bárbara Diel Klein; Carolina Danielli; Alícia Regina Zambiasi; Letícia 

Viegas

Orientador: Persio Ramon Stobbe

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A COVID-19 tornou-se motivo de uma ameaça global à saúde humana, causando a 
doença chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) -CoV-2, declarada pela Organização 
das Nações Unidas razão de uma pandemia. Há muito a ser pesquisado sobre a virulência e 
patogenicidade do vírus, entretanto, já é sabido que pessoas com imunidade deficitária, como 
idosos e presença de fatores suscetíveis previamente comprovados à infecção por COVID-19, 
englobando tabagismo, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e/ou doenças crônicas, 
seriam um alvo mais comumente acometido pela doença e seus agravos. Tendo em vista o grande 
número de pessoas acometidas pelo diabetes e sua relação bidirecional com a doença, fez-se 
necessária pesquisas que expliquem o risco aumentado desses pacientes ao se infectarem com 
o coronavírus e busquem melhores resultados diante do desafio do manejo clínico do paciente 
diabético com COVID-19, afim de se evitar agravamentos, sequelas e até diminuir a morbidade.

Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica a partir de periódicos indexados na plataforma 
PubMed e PubCovid19. Os descritores utilizados foram “COVID-19” e “diabetes”. Dentre os 
artigos encontrados, foram selecionados 3 publicados entre 2020 e 2021 para utilização no presente 
trabalho. Um estudo realizado comparando pacientes diabéticos e não diabéticos infectados com 
COVID-19, comprovou diferenças notáveis entre eles, os pacientes diabéticos apresentaram níveis 
mais elevados de neutrófilos, proteína C reativa, procalcitonina e dímero-D e níveis mais baixos 
de linfócitos e albumina. Ainda, os diabéticos tiveram uma incidência significativamente maior de 
pneumonia bilateral. Em relação a complicações e resultados clínicos, a incidência de insuficiência 
respiratória, lesão cardíaca aguda e morte no grupo dos diabéticos foi notavelmente maior, além de 
sobrevida diminuída (SHANG et al, 2021). Entre pacientes com pneumonia por coronavírus 1 por 
SARS houve uma incidência maior na glicemia de jejum e diabetes de início agudo do que naqueles 
com pneumonia não por SARS (RUBINO et al, 2020). Ademais, o vírus que causa COVID-19 liga-
se aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), expressos nos principais órgão 
e tecidos ligados ao metabolismo, incluindo as células beta do pâncreas, intestino delgado, tecido 
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adiposo e rins. Por conseguinte, o SARS-CoV-2 possivelmente causa alterações pleiotrópicas do 
metabolismo da glicose, complicando, assim, a fisiopatologia do diabetes preexistente ou levando 
a novos mecanismos da doença (RUBINO et al, 2020). Em suma, os conhecimentos supracitados 
fornecem base para a hipótese de um efeito diabetogênico potencial de COVID-19, além de uma 
resposta ao estresse bem conhecida associada a doenças graves (RUBINO et al, 2020). Pela diabetes 
ser um problema ainda maior quando associada a COVID-19, seu manejo e controle devem 
ser efetivos, evitando maiores complicações. Portanto, a meta ideal de controle da glicose e a 
terapêutica de escolha devem ser de acordo com a idade, comorbidades coexistentes, classificação 
clínica e outros fatores individuais de cada paciente. Algumas considerações especiais já foram 
estabelecidas por especialistas acerca do uso de medicamentos antidiabéticos para adequação 
glicêmica. A acidose láctica induzida por metformina e a cetoacidose diabética relacionada ao 
SGLT2i, embora eventos raros, contraindicam a continuação desses medicamentos em pacientes 
com COVID-19 grave para reduzir o risco de descompensação aguda. Além disso, indicam evitar 
o uso das sulfonilureias em pacientes hospitalizados com doença grave, por conta do risco de 
hipoglicemia. Ressalta-se ainda que para pacientes acometidos pelo coronavírus não grave com 
diabetes ou pacientes ambulatoriais diabéticos sem sintomas da infecção viral, não se recomenda 
a descontinuação profilática desses medicamentos. Caso, haja descontinuação dos medicamentos, 
a opção de tratamento alternativo deverá ser a insulina (LI et al, 2021). 

Conclusão: Por ser uma recente emergência pandêmica, a COVID-19 possui aspectos 
desconhecidos, portanto faz-se necessário estudos e pesquisas que ampliem os conhecimentos 
acerca dos mais diversos acometimentos, incluindo àqueles relacionados a doenças preexistentes 
como a diabetes, uma vez que se comprovou que em associação à infecção tem suas possibilidades 
de descompensações e agravos exacerbados.

Referências: RUBINO, F. New-Onset Diabetes in Covid-19. New England Journal of Medicine, vol. 383, 
no. 8, p. 789–790, 2020. 

LI, G. et al. Diabetes Mellitus and COVID-19: Associations and Possible Mechanisms. International Journal 
of Endocrinology, vol. 2021, 2021.

SHANG, J. et al. The Relationship Between Diabetes Mellitus and COVID-19 Prognosis: A Retrospective 
Cohort Study in Wuhan, China. American Journal of Medicine, vol. 134, no. 1, p. e6–e14, 2021. 
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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 de formação, que engloba 
também jogos e brincadeiras, como meio de ensino/aprendizagem, com os participantes da 
Cooperativa Amigos do Meio Ambiente de Passo Fundo/RS (COAMA). Além disso, os alunos 
do curso de Odontologia, 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, 
incluindo as medidas de enfrentamento, foi necessário interromper as atividades no galpão. Já 
em 2021, com o progresso da vacinação, as atividades retornaram de forma efetiva nas clínicas, 
seguindo todos os cuidados necessários. O objetivo deste trabalho é relatar que, mesmo frente à 
pandemia de coronavírus e as medidas de afastamento social, e com o progresso da vacinação, as 
atividades do referido projeto de extensão prosseguiram. 

Metodologia: A prática de atividades de formação 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 
novas experiências no que tange aos assuntos abordados nas oficinas. Entretanto, no início de 2020, 
com as restrições de isolamento e distanciamento social impostos 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 os deixar desamparados numa época tão difícil e desafiadora para 
toda a sociedade, em especial para populações vulneráveis, como a composta pelos cooperados 
da COAMA. Felizmente a corrida para descoberta de uma vacina eficaz se deu rapidamente e 
em 2021 a população, em escala mundial, começou a ser vacinada. Os cirurgiões-dentistas foram 
considerados grupo prioritário na vacinação, a pedido do CFO, visto que a saúde bucal interfere 
na saúde geral dos indivíduos e que estes profissionais têm contato direto com a cavidade bucal, 
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local por onde ocorre a transmissão do vírus, trazendo maior tranquilidade e segurança para 
profissionais e pacientes. Atualmente no Brasil já foram vacinadas aproximadamente 142 milhões 
de pessoas e como resultado o número de óbitos e internações já diminuíram significativamente 
(Ministério da Saúde, 2021). A partir disso, os atendimentos retornaram de forma efetiva, seguindo 
as normas de segurança. Quanto aos atendimentos dos cooperados nas clínicas odontológicas 
da Faculdade de Odontologia da UPF, em 2021 o projeto beneficiou cinco cooperados com 
procedimentos preventivos, restauradores e reabilitadores (instrução de higiene oral (4), profilaxia 
(4), restaurações (2), exodontias (5) e conserto de prótese (1) e endodontia (1), no primeiro 
semestre). Assim, acredita-se que o projeto ‘Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade’ conseguiu 
dar continuidade aos objetivos previstos, garantindo atendimento odontológico aos cooperados, 
potencializando o bem-estar da comunidade envolvida também em tempos de pandemia.

Conclusão: A partir do panorama apresentado, fica clara a importância da campanha de 
vacinação contra a Covid-19, para os cooperados, e, principalmente, para os estudantes da área 
da saúde, incluindo os alunos de odontologia voluntários do projeto de extensão. Dessa forma é 
possível dar continuidade aos projetos de extensão universitários, mantendo o apoio à sociedade 
mais vulnerável.

Referências: Vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: www.gov.
br/saude/pt-br/vacinacao. Acesso em: 01 Agosto 2021. 

Em um mês, Brasil registra queda de 40% em casos e óbitos por Covid-19. Ministério da Saúde, 2021. 
Disponível em: www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/em-um-mes-brasil-registra-queda-de-40-em-
casos-e-obitos-por-covid-19. Acesso em: 01 Agosto 2021. 
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Introdução: A pancreatite pode se apresentar de forma aguda ou em quadros crônicos que 
agudizam, sendo diferenciada histologicamente. Acomete cães de meia idade e pode ter diversas 
causas incluindo pré-disposição racial, alimentação errônea com alto teor de gorduras, pré-
disposições genéticas e muitas vezes multifatorial. Em cães, os sinais clínicos variam de acordo 
com o estadiamento da doença, podendo apresentar vômitos agudos, acentuada algia abdominal 
e desidratação. Exames laboratoriais e de imagem auxiliam no diagnóstico e direcionamento da 
terapia, visando avaliar possíveis lesões que podem acometer outros órgãos, além de reações 
sistêmicas como coagulação intravascular disseminada. O presente trabalho tem como objetivo 
relatar um caso de pancreatite aguda em um cão.

Metodologia: Um cão SRD, fêmea, com 7 anos de idade, pesando 8 kg, foi atendido na 
clínica veterinária Med Vet com queixa de vômitos há cerca de três semanas e emagrecimento 
após ter ingerido folhas da planta “árvore da felicidade” (Polyscias fruticosa). Segundo o 
tutor, a mesma estava prostada, defecando com característica pastosa e com muco, além de, 
eventualmente, receber alimentos ricos em gorduras. Ao exame físico demonstrou desconforto 
abdominal em região epigástrica e mesogástrica, dessa forma foi encaminhada para triagem. 
Realizou-se coleta de material para exames laboratoriais (hemograma e bioquímico), assim como 
ultrassonografia abdominal. Durante o ultrassom o animal apresentou intensa algia abdominal, 
sendo medicada com metadona 0,1 mg/kg e escopolamina + dipirona na dose de 500mg/ml, 
iniciando a fluidoterapia com bomba de infusão pensando na reposição hidroeletrolítica. O 
laudo ultrassonográfico revelou aumento de volume significativo dos lobos pancreáticos, sendo 
o direito medindo 4,28cm, esquerdo 2,40 cm e corpo 2,29 cm de diâmetro (Figura 1), explicando 
a região anatômica da algia abdominal, parênquima hipoecoico, margens irregulares e aumento 
da ecogenicidade de tecidos adjacentes, sugerindo pancreatite aguda podendo estar associada a 
pancreatite necro-hemorrágica. O hematócrito e a relação ureia/creatinina estavam levemente 
aumentados, indicativo de desidratação. Também, foi possível observar alterações na fosfatase 
alcalina (FA) e, em gamaglutamiltransferase (GGT), as quais podem evidenciar um quadro de 
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colangite concomitante à pancreatite, associada a má alimentação. Sendo assim, o diagnóstico da 
paciente é sugestivo de pancreatite aguda. Para tratamento foi feito o uso de metadona por via 
subcutânea, escopolamina + dipirona na dose de 500mg/ml e metronidazol, ceftriaxona e citrato 
de maropitant por via intravenosa, predinisolona 5mg, ácido ursodesoxicólico, gabapentina, 
pancreatina e suplemento alimentar por via oral, levando ao animal a uma melhora no quadro 
clínico e alta médica, em um curto período de tempo.

Conclusão: O conjunto de histórico, sinais clínicos, achados laboratoriais e ultrassonográficos, 
sugere um quadro de pancreatite aguda. A terapia inicial não tem distinção entre quadros de 
pancreatite aguda e crônicos agudizados. Os achados laboratoriais auxiliam na avaliação das 
demais lesões em outros órgãos e reações sistêmicas, visando instituir a melhor terapia para que se 
obtenha um bom prognóstico.

Referências: NELSON, Richard. W. COUTO, C. Guilhermo. Medicina Interna de Pequenos Animais. 5ª 
edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

STIEGER-VANEGAS, Susanne M., FRANK, Paul M. Espaço peritoneal, cap 39. THRALL, Donald E. 
Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 7ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 

ANDRADE, Silvia Franco. Manual de Terapêutica Veterinária - Consulta Rápida. Princípios ativos, 
apresentações e doses para cães e gatos, parte 1, cap 2, p. 278. Rio de Janeiro: Roca, 2021.
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Introdução: Apesar das vantagens estéticas e de biocompatibilidade, as cerâmicas são 
consideradas um material suscetível a fraturas devido ao seu comportamento friável. (MAO et al., 
2018). A zircônia está entre as cerâmicas mais utilizadas para fabricação de restaurações dentais 
devido as suas elevadas propriedades mecânicas (ZHANG et al., 2016). É comum que a falha 
das restaurações cerâmicas ocorra na forma de lascamentos ou fratura catastrófica (KELLY, et al., 
2017). Portanto, é importante avaliar os materiais utilizando ensaios de fadiga cíclica, que buscam 
simular as condições do ambiente oral. Assim, o objetivo desse estudo foi investigar o efeito do 
tipo de protocolo de usinagem em CAD/CAM na rugosidade e no comportamento de fadiga de 
zircônias policristalinas.

Metodologia: Caracterizou-se dois tipos de zircônia policristalina: uma convencional 3Y-TZP 
(3Y, Zolid ZI) e uma translúcida 5Y-TZP (5Y, Zolid FX Multilayer). Os corpos-de-prova (CP) foram 
produzidos em forma de disco com dimensões de 1,2 mm de espessura e 12 mm de diâmetro 
utilizando o equipamento CAD-CAM InLab MCX5. Três protocolos foram selecionados para 
usinagem com a unidade CAM do equipamento InLab MCX5 para cada tipo de zircônia (n=10): 
suave (S), normal (N) e rápido (R). Antes dos ensaios mecânicos, a superfície de um CP de cada 
grupo foi analisada em microscopia eletrônica de varredura (MEV) para verificar os danos de 
superfície. A rugosidade superficial dos CPs foi avaliada utilizando rugosímetro de contato 
(n=5), onde foram obtidos os parâmetros de rugosidade Ra, Rq e Rz. O ensaio de fadiga cíclica foi 
realizado em cicladora mecânica pneumática, com 2 Hz, em água à 37º C, utilizando a configuração 
do teste de flexão biaxial pistão sobre três esferas (n = 10). Dois grupos foram avaliados em fadiga 
até o presente momento, os grupos 5Y-N e 5Y-R. Os dados dos parâmetros de rugosidade Ra, Rq e 
Rz não passaram no teste de normalidade de Shapiro-Wilk (p<0,05) e foram analisados com teste 
não-paramétrico de Kruskal-Wallis e teste de Student-Newman-Keuls (&#945;=0,05). Os dados de 
fadiga foram analisados com Kaplan-Meier (&#945;=0,05). A análise de MEV mostrou diferentes 
padrões de superfície para os protocolos de usinagem. Na análise de rugosidade houve diferença 
entre os grupos para Ra (p<0,001), Rq (p<0,001) e Rz (p=0,001). Para os três parâmetros, Ra, Rq e 
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Rz, o grupo 3Y-S obteve a maior mediana. Quando os resultados de uma mesma cerâmica foram 
comparados, o protocolo S obteve a maior mediana de Ra e Rq; enquanto o protocolo R obteve a 
menor. Portanto, o protocolo de usinagem suave resultou em maiores valores de rugosidade para 
os três parâmetros. Isso pode ser justificado porque neste protocolo o passo da broca é menor e 
leva mais tempo para usinar o material. O protocolo rápido obteve os menores valores para os 
parâmetros de rugosidade avaliados, já que a broca utilizada na usinagem passa por pouco tempo 
em sua superfície. Porém, isso não significa que sua superfície está mais homogênea, como se 
observou visualmente e pelas imagens no MEV. Não houve diferença estatística para as curvas 
de sobrevivência entre os grupos 5Y-N e 5Y-R (p=0,444) (Figura 1). A combinação de defeitos de 
superfície introduzidos pela usinagem CAD/CAM e os fenômenos de degradação podem explicar 
os resultados obtidos no teste fadiga. Em ambos grupos a taxa de sobrevivência dos corpos-de-
prova em fadiga cai para 60% em 400.000 ciclos, depois se mantém constante até 1 milhão de ciclos 
e cai novamente em, aproximadamente, 1 milhão de ciclos. Sendo assim, pode-se assumir que os 
corpos-de-prova que tiveram falha prematura (até 400.000 ciclos) possuíam defeitos de superfície 
maiores e por isso tiveram sua resistência diminuída. 

Conclusão: A análise de rugosidade de superfície mostrou que existe diferença entre os três 
protocolos avaliados, sendo que o protocolo suave obteve o maior valor dos três parâmetros. No 
teste de fadiga, não foi encontrada diferença entre as curvas de sobrevivência dos corpos-de-prova 
de zircônia translucida usinados com o protocolo normal e rápido.

Referências: MAO, L.; KAIZER, M. R.; ZHAO, M.; GUO, B.; SONG, Y. F.; ZHANG, Y. Graded Ultra-
Translucent Zirconia (5Y-PSZ) for Strength and Functionalities. J Dent Res. v.97, n.11, p.1222-1228, 2018.

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.

KELLY, J. R.; CESAR, P. F.; SCHERRER, S. S.; DELLA BONA, A.; VAN NOORT, R.; THOLEY, M.; VICHI, 
A.; LOHBAUER, U. ADM guidance-ceramics: Fatigue principles and testing. Dent Mater. v.33, n. 11, p. 
1192-1204, 2017
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Introdução: A doença de coronavírus (COVID-19) é causada pelo SARS-COV2, um agente com 
grande potencial de fatalidade. Caracterizada pelo comprometimento respiratório e acelerada taxa 
de disseminação, a atual pandemia de COVID-19 tem gerado preocupação tanto ao tratamento 
dos indivíduos acometidos, quanto ao sistema de saúde brasileiro e internacional. Neste sentido, o 
fisioterapeuta tem sido um dos principais profissionais na linha de frente ao combate ao COVID-19; 
a reabilitação desses pacientes tem foco principal nas áreas cardiorrespiratória, infecciosa e 
neurológica. Já é de conhecimento dos profissionais as consequências do repouso prolongado no 
leito, que juntamente com outras alterações decorrentes da internação hospitalar podem reduzir 
drasticamente as chances de se retornar ao estado funcional pré-infecção. Assim, o objetivos deste 
estudo foi verificar as recomendações globais sobre a atuação fisioterapêutica ao indivíduo com 
COVID-19. 

Metodologia: Realizou-se uma revisão sistemática nas bases de dados Medline, SciELO, LILACS, 
PEDro e Web of Science, onde cruzou-se o descritor primário “Coronavirus” com os descritores 
secundários “Physical Therapy Specialty” e “Exercise”. Adicionalmente, incluiu-se a palavrachave 
“COVID-19” a busca. Os estudos não foram restringidos por idioma, período de publicação 
ou tipo de acesso. Inicialmente, foram encontrados 37 artigos nas bases de dados, dos quais 11 
apresentaram potencial relevância para análise completa na íntegra. Entretanto, apenas 3 estudos 
preencheram os critérios de elegibilidade. Os estudos relatam recomendações desde a imediata 
internação hospitalar até o período pós-alta, com ênfase em orientações ao paciente, segurança 
no local de trabalho, exercícios respiratórios e exercícios motores. Até o presente momento não 
foram realizados estudos de caráter experimental que tenham testado os efeitos das abordagens 
fisioterapêuticas em indivíduos com COVID19. Todavia, forma encontrados três estudos com 
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recomendações e orientações para esta população baseados em observações clínicas nestes e 
em outros pacientes com doenças cujo mecanismo fisiopatológico é semelhante. Estes estudos 
descrevem como estratégias educação dos pacientes quanto a doença, exercícios respiratórios 
(com ênfase no posicionamento para a ventilação pulmonar e técnicas de higiene brônquica com 
atenção ao descarte do escarro contaminado) e exercícios motores para prevenção/reabilitação 
de complicações oriundas do imobilismo (CHINESE ASSOCIATION OF REHABILITATION 
MEDICINE; RESPIRATORY REHABILITATION COMMITTEE OF CHINESE ASSOCIATION 
OF REHABILITATION MEDICINE; CARDIOPULMONARY REHABILITATION GROUP OF 
CHINESE SOCIETY OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, 2020; REIßHAUER; 
BAACK; LIEBL, 2020). Com relação a reabilitação tem-se que os pacientes com sintomas leve devem 
receber orientações educativas e intervenções fisioterapêuticas com atividades de intensidade 
leve. Os pacientes moderados recebem intervenções simples para limpeza de vias aéreas, controle 
respiratório e atividade física leve; sendo que as atividades devem ser interrompidas na aparição 
de dispneia, tontura, sudorese, sensação de aperto no peito, visão turva e etc. Os pacientes graves 
devem ser frequentemente monitorados no ambiente hospitalar e podem ou não fazer uso de 
ventilação mecânica; em caso de internação em unidade de terapia intensiva, a mobilização precoce 
tem se mostrado como recurso valioso na reabilitação, pois além de manter a funcionalidade 
corporal do paciente ajuda na prevenção de acometimentos cutâneos, articulares e musculares 
(REIßHAUER; BAACK; LIEBL, 2020). Também é de suma importância que as intervenções sejam 
realizadas por equipes multidisciplinares, mantendo a reavaliação e o monitoramento em todo o 
processo, além da personalização do atendimento com vistas às possíveis comorbidades presentes 
em cada indivíduo. 

Conclusão: O fisioterapeuta tem importante papel na atenção aos pacientes acometidos pela 
COVID-19, atuando desde a entrada hospitalar até a alta. Embora existam recomendações, 
as incertezas e dúvidas acerca da afecção ainda limitam as evidências do tratamento. Por fim, 
orienta-se para a realização de estudos experimentais que evidenciem os efeitos da abordagem 
fisioterapêutica em indivíduos com COVID-19.

Referências: CHINESE ASSOCIATION OF REHABILITATION MEDICINE; RESPIRATORY 
REHABILITATION COMMITTEE OF CHINESE ASSOCIATION OF REHABILITATION MEDICINE; 
CARDIOPULMONARY REHABILITATION GROUP OF CHINESE SOCIETY OF PHYSICAL MEDICINE 
AND REHABILITATION,. [Recommendations for respiratory rehabilitation of coronavirus disease 2019 in 
adult]. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi, v. 43, n. 4, p. 308–314, 2020. 

REISSHAUER, A.; BAACK, A.; LIEBL, M. E. Physiotherapie bei erwachsenen Patienten mit Verdacht 
oder Nachweis von COVID-19 an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Physikalische Medizin, 
Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, v. 30, n. 02, p. 64–65, 2020.
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Introdução: Uma vez que, idosos em Instituições de Longa Permanência (ILPI) seriam aqueles 
com riscos aumentados de apresentar potenciais problemas relacionados ao uso de medicamentos 
por possuírem múltiplas doenças limitantes, em especial o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
devido à sua expansão e morbimortalidade, se faz necessário a investigação do uso racional de 
medicamentos, podendo assim, auxiliar no aprimoramento da assistência ofertada nos serviços de 
saúde e adequá-la às necessidades dos idosos diabéticos institucionalizados (IDF, 2019). Portanto, 
objetivou-se com o presente estudo identificar a prevalência de DM2, assim como a ocorrência de 
polifarmácia em idosos institucionalizados. 

Metodologia: O delineamento do estudo foi transversal, aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, sob Parecer Consubstanciado n. 2.097.278. Os 
participantes do estudo foram indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, residentes numa 
das 19 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) participantes do estudo localizados 
nos municípios de Passo Fundo, Carazinho e Bento Gonçalves no ano de 2017. Foram excluídos 
aqueles idosos que se encontravam gravemente enfermos, hospitalizados ou que estavam fora da 
ILPI no momento da entrevista. O processo amostral foi por conglomerados. Foram inclusas as 
instituições dos municípios selecionados que aceitaram participar do estudo, totalizando 479 idosos. 
Foram consideradas as variáveis dos Blocos: A (identificação), B (sociodemográficas) e G (variáveis 
de saúde). Presença de DM2, foi coletado diretamente do prontuário. A polifarmácia foi definida 
como o uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos. Os dados coletados foram codificados e 
armazenados em um banco de dados. Para análise foi empregado estatística descritiva. As variáveis 
qualitativas foram apresentadas as frequências univariadas (absolutas e relativas). As variáveis 
quantitativas descritas mediante medidas de tendência central e variabilidade. Atenderam aos 
critérios de inclusão do estudo 469 idosos, sendo que 57,3% (n= 268) eram longevos, a média 
de idade foi de 80,33 anos (DP=9,73; mínimo= 60; máximo=109) e 71,4% (n=335) eram mulheres. 
A maior parcela de indivíduos, 56,9% (n=267), encontrava-se em ILPI filantrópicas. Quanto a 
escolaridade, 73,5% (n= 333) possuíam de um a oito anos de estudo e 89,5% (n= 416) apresentavam 
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cor de pele branca. A prevalência encontrada de DM2 foi de 20,4% (n=96). A prevalência de 
polifarmácia foi de 76,8% (n=360), sendo que a média de uso de medicamentos foi de 7,4 (DP=3,65; 
mínimo=1; máximo=22). A prevalência de DM2 encontrada na pesquisa está em consonância com 
o perfil epidemiológico do Brasil e com trabalhos que abordam o tema. Em um estudo transversal 
que objetivou verificar a prevalência do uso de medicamento potencialmente inapropriado (MPI) 
para idosos residentes em Instituições de Longa Permanência, encontrou prevalência de 25,2% 
de diabetes nos idosos avaliados. Já, em um estudo transversal com o objetivo de caracterizar 
clinicamente os idosos residentes em uma ILPI filantrópica de uma cidade do interior do Rio 
Grande do Sul, encontrou a prevalência de 16,4% de DM2 nos indivíduos analisados (MOREIRA 
et al., 2020, SILVA et al., 2019). Em relação a polifarmácia, nossos resultados corroboram com os 
de Gatto e colaboradores (2019), em um estudo transversal objetivando verificar a prevalência 
de polifarmácia, benzodiazepínicos e fatores associados em 219 idosos institucionalizados, além 
de identificar a prevalência de 21,7% de indivíduos com diabetes, também averiguou que 74,5% 
faziam uso de polifarmácia. 

Conclusão: Diante dos achados, é importante considerar a alta prevalência de polifarmácia de 
DM2, tornando necessária a revisão das prescrições de medicamentos, uma prática ainda pouco 
estabelecida no contexto das ILPI, a fim de prevenir e minimizar os potenciais efeitos indesejados 
relacionados ao uso irracional de medicamentos. 

Referências: GATTO, C. M. et al. Prevalência de polifarmácia, benzodiazepínicos e fatores associados em 
idosos institucionalizados. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, v. 16, n. 3, 2019.

IDF. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas 9 edition 2019. Disponível em: <https://www.
diabetesatlas.org/en/>. Acesso em: 13 mai. 2020. 

MOREIRA, F. S. M. et al. Uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos 
institucionalizados: prevalência e fatores associados. Ciência & Saúde Coletiva, v. 25, p. 2073-2082, 2020.

SILVA, R. S. et al. Condições de saúde de idosos institucionalizados: contribuições para ação 
interdisciplinar e promotora de saúde. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 27, n. 2, p. 345-356, 
2019.
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Introdução: As neoplasias da órbita acometem principalmente animais idosos, em sua maioria 
são tumores primários e malignos. Normalmente estão localizadas dentro da órbita, mas podem 
surgir a partir de tecidos adjacentes ou por via hematógena (FOSSUM, T. 2014). Os achados clínicos 
estão ligados à localização, ao tamanho, e ao tipo de neoplasia. Alguns dos achados incluem 
dificuldade na movimentação do bulbo ocular, destruição do assoalho ósseo da órbita, exoftalmia, 
diminuição da retropulsão, estrabismo, protrusão da terceira pálpebra, ceratite, cegueira, uveíte 
e descolamento de retina (MONTIANI-FERREIRA, F. et. al., 2016). O diagnóstico é realizado por 
meio dos achados clínicos e de exames complementares como ultrassonografia ocular, radiografia, 
tomografia, ressonância magnética, além da citologia (FOSSUM, T. 2014). O presente trabalho 
apresenta a escolha da técnica cirúrgica frente ao diagnóstico de uma neoplasia maligna.

Metodologia: Um canino, fêmea, SRD, 11 anos, 17kg, foi encaminhada para atendimento no 
Hospital Veterinário da UPF (HV-UPF), após apresentar alteração no globo ocular esquerdo com 
progressão de três meses. A paciente havia realizado tratamento com alguns colírios indicados por 
outro veterinário que não resultaram em melhora. O animal apresentava histórico de neoplasia 
mamária, a qual foi submetido a uma mastectomia bilateral, a histopatologia foi compatível com 
adenomioepitelioma maligno, adenoma tubular e carcinoma de tumor misto grau I. Ao exame 
clínico, foi evidenciado o aumento de volume e da opacidade, rubor do globo ocular, e uma massa 
de consistência firme na região orbital. Foram solicitados exames complementares, o leucograma 
revelou uma leve leucopenia e os bioquímicos evidenciaram hiperalbuminemia. Diante do histórico, 
dos resultados dos exames e por se tratar de uma possível neoplasia ocular de caráter maligno, fez-
se necessária a realização de uma intervenção cirúrgica para remoção do globo ocular. A técnica 
empregada foi a enucleação transpalpebral, e para isso, uniu-se as margens palpebrais superior e 
inferior com sutura contínua simples, utilizando nailon 2-0. Com uma pinça de Allis, traciona-se 
levemente as extremidades palpebrais para incisionar em torno da órbita, o tecido subcutâneo foi 
dissecado e divulssionado, a fim de identificar e isolar os músculos extraoculares. Após, realizou-
se a secção dos músculos próximo à esclera, o pedículo óptico foi ligado com nailon 2-0, e excisado. 
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Posteriormente, foi realizada a lavagem da ferida cirúrgica com solução de ringer lactato. A redução 
do espaço morto foi realizada em duas camadas, a primeira com nailon 2-0 formando uma tela 
sobre a órbita e a segunda com poliglecaprone 3-0, já dermorrafia, foi realizada em padrão sultan 
com nailon 4-0. O globo ocular foi encaminhado para análise histopatológica, e os achados foram 
compatíveis com neoplasia maligna de origem epitelial, e o diagnóstico diferencial era sugestivo 
para metástase de neoplasia mamária. Diante dos resultados, o prognóstico é desfavorável. A 
paciente recebeu alta no dia seguinte, com prescrição de omeprazol 1mg.kg-1/SID/VO durante 
cinco dias, Cefalexina 15mg.kg-1/BID/VO durante cinco dias, dipirona 25mg.kg-1/TID/VO 
durante quatro dias e meloxicam 0,1mg.kg-1/SID/VO durante três dias, e retorno em 14 dias 
para avaliação da ferida cirúrgica. Foi prescrita higienização da ferida e manter o uso do colar 
elizabetano até a retirada dos pontos. No retorno, a paciente não apresentava nenhuma alteração 
clínica, os pontos foram retirados e não havia qualquer sinal de anormalidade. As neoplasias 
malignas de origem epitelial são denominadas carcinomas, e são estritamente agressivas e os sinais 
clínicos estão ligados à localização e ao grau da neoplasia. (KUSEWITT, D.F. & RUSH, L.J., 2007). O 
tratamento na maioria das vezes é cirúrgico, podendo ser associado a quimioterapia, radioterapia 
ou imunoterapia. (MILLER, P.E., 2013).

Conclusão: O exame clínico e os exames complementares foram essenciais para determinar 
o estadiamento da neoplasia, além do tratamento adequado. A enucleação é o método mais 
recomendado em casos como este, porém, por se tratar de uma neoplasia maligna, recidivas e 
metástases podem ocorrer, e dessa forma, é indispensável continuar realizando o acompanhamento 
veterinário.

Referências: FOSSUM, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

MAGGS, D.J., MILLER, P.E., OFRI, R. Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. 5. ed. 
Missouri: Elsevier, 2013.

MONTIANI-FERREIRA et. al. Neoplasias Oculares. In: DALECK C.R., DE NARDI A.B. Oncologia em cães 
e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016.

KUSEWITT, D.F. & RUSH, L.J. Neoplasia and tumor biology. In: MCGAVIN M.D. & ZACHARY J.F. 
Pathologic basis of veterinary disease. 4. ed. Missouri: Mosby Elsevier, 2007.
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Introdução: O megacólon é a distensão generalizada e persistente do intestino grosso, associado 
a hipomotilidade e constipação intestinal grave (FOSSUM, 2014). É comum que pacientes com 
megacólon apresentem fecaloma, que são fezes retidas e ressecadas no interior do colón, além 
de outros sinais clínicos, como tenesmo, disquezia, vômito e desidratação (SILVA, R.D. 2015). O 
diagnóstico é baseado no histórico, no exame clínico e também por meio de exames de imagem, 
como a radiografia. Em alguns casos, o tratamento pode ser clínico e quando não há sucesso, é 
necessário intervir de forma cirúrgica (SILVA, R.D. 2015). Dentre as complicações frequentemente 
observadas nas cirurgias de intestino grosso, destaca-se o extravasamento de fezes na cavidade, 
hemorragia, deiscência, perfuração, peritonite, estenose, choque e óbito (FOSSUM, 2021). O 
presente relato objetiva relatar tratamento cirúrgico de um fecaloma, bem como as complicações 
observadas e abordagens a partir delas.

Metodologia: Um canino, macho, não castrado, labrador, 12 anos, pesando 25kg, foi atendido 
com constipação há 15 dias, vômitos, apatia, perda de peso e secreção ocular. Foram solicitados 
exames hematológicos, bioquímicos e de imagem. Os quais revelaram anemia, trombocitopenia 
e distensão de todo intestino grosso, compatível com megacólon originário de um fecaloma. 
Inicialmente, foi realizado o tratamento clínico com tentativas de enema, estes, sem sucesso, sendo 
necessário intervenção cirúrgica. Durante o procedimento cirúrgico de colotomia, verificou-se o 
cólon amplamente dilatado. Assim, a porção descendente foi isolada e a borda antimesentérica 
foi incisionada e ampliada para remoção 3kg de fezes, após, as extremidades da incisão foram 
reparadas, a colorrafia foi realizada utilizando nailon 3-0 em padrão isolado simples (PIS). Após 
teste de vazamento com resultado negativo, realizou-se omentalização do local. Em seguida, a 
cavidade foi lavada com 22 litros de solução de ringer lactato, por fim a celiorrafia foi feita com 
sutura em padrão sultan com nailon 0, o subcutâneo foi reduzido em padrão zigue zague com 
poliglecaprone 2-0 e a dermorrafia com nailon 3-0 em padrão colchoeiro contínuo. O paciente 
permaneceu internado, e após uma ultrassonografia (US) o laudo constatou presença de peritonite 
e líquido livre. Diante do quadro, fez-se necessária uma celiotomia exploratória. Após sucção do 
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líquido, observou-se no local da colorrafia o omento aderido e extravasamento de fezes. Executou-
se duas incisões longitudinais na borda da área afetada e síntese de inversão do cólon com nailon 
3-0 em PIS. A cavidade foi lavada com 20 litros de RLS e uma nova omentopexia foi realizada. Os 
bordos da musculatura foram debridados e aproximados com nailon 1 em padrão sultan. A síntese 
do subcutâneo foi executada em duas camadas em padrão simples contínua com nailon 0 e 2-0, a 
dermorrafia foi realizada em padrão colchoeiro contínuo com nailon 3-0. O paciente permaneceu 
internado, os exames foram repetidos e não apresentaram alterações significativas. Após 5 dias o 
paciente recebeu alta com prescrição de omeprazol 0,8mg.kg-1/BID/VO por 10 dias, cefalexina 
18mg.kg-1/BID/VO por 10 dias, metronidazol 20mg.kg-1/BID/VO por cinco dias, enrofloxacina 
3mg.kg-1/BID/VO por 10 dias, e óleo mineral 0,4 ml.kg/TID/VO por cinco dias. Além de 
realizar introdução gradativa da alimentação seca com proteína de alta digestibilidade e retorno 
em 14 dias. No retorno, o paciente apresentava-se bem clinicamente, além da ferida cirúrgica 
estar plenamente cicatrizada, conferindo um bom prognóstico cirúrgico. A origem do fecaloma 
pode estar associada a fatores endócrinos, metabólicos, neurológicos, traumáticos, alimentares e 
mecânicos. (MORAILLON, R. et. al., 2013). Ao avaliar a causa base, foi identificado que o paciente 
apresentava espondilose impossibilitando-o de adotar a posição para evacuar, agravando o quadro 
e predispondo o fecaloma.

Conclusão: É de suma importância investigar e obter o diagnóstico correto, para que sejam 
corrigidas as anormalidades hídricas, eletrolíticas e ácido básicas, a partir de tratamentos clínicos 
ou cirúrgicos, com o objetivo de se ter um bom prognóstico. A investigação da causa base precisa 
ser cautelosamente analisada, a fim de evitar recidivas. 

Referências: FOSSUM, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

FOSSUM, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

MORAILLON, R., LEGEAY, Y., BOUSSARIE, D., SÉNÉCAT, O. Manual Elsevier de Veterinária: 
Diagnóstico e tratamento de Cães, gatos e animais exóticos. 7. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

OLIVEIRA, A.L.A. Cirurgia Intestinal. In: DAIBERT, A.P.F. Técnicas cirúrgicas em pequenos animais. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

SILVA, R.D. Doenças do Cólon. In: JÉRICO, M.M., KOGIKA, M., NETO J.P.A. Tratado de medicina interna 
de cães e gatos. 1. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015.
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Introdução: A perfuração ou ruptura esofágica em bovinos é infrequente e relacionada ao 
manejo. Dentre os distúrbios esofágicos de bovinos, a obstrução esofágica é a mais frequente 
na rotina clínica de bovinos. Obstrução esofágica, geralmente ocorre pela ingestão de frutas e 
tubérculos. Distúrbios sistêmicos do esôfago consistem de esofagites e megaesôfago, enquanto 
são menos frequentes tumores, estenose e divertículo (SOUZA, 2017). As doenças esofágicas em 
bovinos devem ser consideradas no diagnóstico diferencial das diversas patologias que afetam os 
pré-estômagos e abomaso que causam distensão abdominal (AFONSO et al., 2008). Descrições de 
afecções esofágicas, como as rupturas de esôfago, são escassas e quando ocorrem podem acometer 
outros sistemas causando pneumonias, pleurites e sepse. Assim, o presente relato tem como 
objetivo relatar um caso de ruptura esofágica decorrente de sondagem inapropriada associada à 
pneumonia e sepse em bovino caracterizando seus achados anatomopatológicos.

Metodologia: O caso ocorreu em um bovino, macho, Holandês, 4 meses, proveniente de um 
rebanho de 132 bovinos com histórico de pneumonia. Os sinais clínicos consistiram de dispneia, 
hipertermia, secreção nasal serosa a mucopurulenta, subdesenvolvimento e hiporexia, sugestivos 
de pneumonia de provável origem bacteriana. Assim, foi realizado tratamento com penicilina, 
bromexina e antipirético havendo melhora do quadro. Contudo, o bezerro apresentou timpanismo, 
sendo realizadas sucessivas sondagens com mangueira de jardim para a liberação dos gases. O 
caso evoluiu para o óbito, sendo encaminhado para necropsia. À abertura da cavidade torácica, foi 
constatado abundante quantidade de líquido amarronzado contendo resquícios de fibras vegetais, 
na pleura do pulmão direito, que apresentava deposição difusa de fibrina por toda a pleura visceral 
e parietal. O pulmão esquerdo apresentava congestão difusa acentuada. Havia, ainda, perfuração 
no esôfago na porção medial e lateralmente inclinada para a direita. Amostras dos órgãos foram 
coletadas e fixadas em formalina a 10% tamponada, sendo processadas e coradas pela hematoxilina 
e eosina. Foram coletados swab intrabronquial e fragmento de pulmão para exame microbiológico. 
Os achados histopatológicos do pulmão consistiram de congestão difusa acentuada, infiltrado 
intersticial de neutrófilos, linfócitos e macrófagos; edema multifocal a coalescente discreto a 
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moderado; hemorragia multifocal discreta, além de discreta deposição multifocal de fibrina. Já 
no pulmão direito havia atelectasia e congestão difusa acentuada e infiltrado difuso acentuado de 
macrófagos, linfócitos e ocasionais neutrófilos e edema multifocal moderado; na pleura visceral 
havia moderada necrose com acentuada deposição de fibrina e infiltrado de neutrófilos íntegros 
e degenerados, macrófagos e linfócitos, além de hemorragia multifocal discreta. Outros achados 
consistiram de nefrose difusa moderada, com deposição de material amorfo eosinofílico no lúmen, 
por vezes, formando cilindros hialinos e congestão difusa acentuada. Nas amostras coletadas 
para exame microbiológico foram isolados Klebsiella spp. e Proteus mirabilis. A causa do óbito 
ocorreu pela lesão perfurocontundente no esôfago, devido as sondagens sucessivas realizadas 
para controlar o timpanismo gasoso, o qual gerou necrose transmural esofágica e, dessa forma, 
ocasionou o extravasamento do conteúdo de ingesta para o hemitórax direito. O conteúdo líquido 
inflamatório acumulado na cavidade torácica direita ocasionou a compressão do parênquima 
pulmonar. Nesse sentido, a atelectasia agravou o quadro de dificuldade respiratória e acentuou a 
afecção do nervo vago, além da sepse ocasionada pelo conteúdo presente na cavidade torácica. O 
timpanismo ocorreu provavelmente em decorrência do quadro clínico de pneumonia. Pneumonias 
graves e pleuropneumonias, afetam os impulsos nervosos do nervo vago e assim geram quadros 
de timpanismo gasoso devido à hipomotilidade (FEITOSA et al., 2014).

Conclusão: A sondagem oral é uma ótima opção para aliviar o timpanismo gasoso. Entretanto, a 
perfuração esofágica ocorreu devido ao procedimento repetitivo de esvaziamento gasoso com uma 
mangueira de jardim, inapropriada para essa estratégia. Cabe ressaltar a importância da realização 
da necropsia em medicina veterinária, a qual possibilitou determinar a causa mortis.

Referências: AFONSO, J.A.B.; PEREIRA, A.L.L.; VIEIRA, A.C.S.; MENDONÇA, C.L; COSTA, N.A.; 
SOUZA, M.I. Alterações clínicas e laboratoriais na obstrução gastrintestinal por fitobezoários em bovinos. 
Revista Brasileira de Saúde Produção animal. Vol. 9, n. 1, p. 91-102, 2008.

FEITOSA, F. L. F.; MENDES, L. C. N.; PEIRÓ, J. R.; TOLEDO, F.; DE CAMARGO, P. L.; Sistema digestório. 
In: FEITOSA, F. L. F. Semiologia veterinária: A arte do diagnóstico. 3. ed. São Paulo: Roca. p. 110-111, 2014.

SOUZA, V.L.. DISTÚRBIOS ESOFÁGICOS DOS BOVINOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E RELATO DE 
CASO COM ESTENOSE ESOFÁGICA, 2017. Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Medicina 
Veterinária. Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília. 2017. 42p.
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Introdução: As zoonoses são consideradas um sério problema de saúde pública, pois representam 
75% das doenças infecciosas emergentes no mundo. O conceito de Saúde Única foi proposto por 
organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial 
da Saúde Animal (OIE) e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 
reconhecendo a ligação entre ambiente, doenças em animais e a saúde humana. Por esta razão, 
alimentos de origem animal, como carne, leite, ovos e mel tem séria importância nesse cenário, e o 
Médico Veterinário atua na prevenção dessas doenças, promovendo também a saúde das pessoas. 
Além disso, desde 2011 o Médico Veterinário está inserido no Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
(NASF), atuando conjuntamente em equipes multiprofissionais (Portaria Nº 2.488, 2011). 

Metodologia: Com base no exposto, estudantes bolsistas e voluntários do projeto de extensão 
“Saúde Única se aprende na Escola”, elaboraram um questionário afim de avaliar os conhecimentos 
das pessoas acerca do tema. No mês de julho de 2021, o formulário online foi enviado para a 
rede de contatos dos envolvidos neste trabalho. As perguntas realizadas foram idade, grau de 
escolaridade, e conhecimentos sobre: conceito de Saúde Única; atuação do Médico Veterinário 
na promoção da saúde das pessoas; atuação do médico veterinário juntamente ao SUS e se 
possuia conhecimento a cerca do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Foram obtidas 
85 respostas, com idade dos participantes variando entre 10 e 72 anos e de diversos graus de 
escolaridade. Do total de respostas, 50,6% tinham conhecimento sobre o conceito de Saúde Única; 
69,4% concordaram que Médicos Veterinários atuam na proteção e promoção da sáude das 
pessoas, e o exemplo mais citado foi no controle de zoonoses; 56,5% responderam que possuem 
conhecimento sobre o conceito zoonoses; somente 37% acreditam que os Médicos Veterinários 
atuam junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 69,4% supõem que Médicos Veterinários não 
atuam juntamente com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). No âmbito das zoonoses, 
a participação do médico veterinário é mais reconhecida, uma vez que uma parte da população 
em geral já conhece este termo e suas implicações à saúde. Por se tratar de problema multifatorial, 
as zoonoses devem ser enfrentadas preferencialmente por equipe multiprofissional, para que se 
estabeleçam as prioridades de intervenção e as estratégias mais apropriadas para cada território. A 
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prática da medicina veterinária ainda é vista por muitos relacionada à atuação em clínica e cirurgia 
dos animais, com pouca ênfase na medicina veterinária preventiva e associada à outras áreas da 
saúde. Com isso, a população em geral ainda não vê o médico veterinário como sendo parte deste 
cenário de proteção e promoção da saúde humana. Desde 2011 o Ministério da Saúde incluiu 
a participação de médicos veterinários no NASF, reconhecendo ser um profissional que possui 
conhecimento singular sobre doenças e agravos resultantes da interação homem-animal-ambiente, 
contribuindo juntamente com os demais profissionais da equipe de Atenção Básica para reduzir 
a ocorrência de enfermidades nas populações. Porém, observa-se nos dados nacionais sobre as 
equipes que compõe o NASF, que, em 2013, havia somente 30 médicos veterinários dentre os 
12.867 profissionais atuantes em 2.147 NASFs, de acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2013), 
o que demonstra a necessidade de ampliarmos a divulgação desta área de atuação. Entendemos, 
no campo das atividades extensionistas, que são necessárias iniciativas educacionais a serem 
desenvolvidas em conjunto com outros cursos da área da saúde e educação, através de métodos 
de educação preventiva envolvendo estudantes e a comunidade, divulgando informações sobre 
saúde e formas de prevenção de doenças.

Conclusão: Foi possível constatar que a população analisada possui pouco conhecimento sobre 
a importância do Médico Veterinário na promoção da saúde humana, que vai além da prevenção 
das zoonoses. Ações envolvendo educação em saúde, como campanhas, palestras podem ser úteis 
para divulgação de todas as áreas em que estes profissionais podem atuar e a sua importância para 
a saúde da comunidade.

Referências: BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia da Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). Ministério da Saúde, Brasília, DF, 21 de outubro de 2011. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Núcleos de Apoio à Saúde da Família ? conceitos e diretrizes. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2013.
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Introdução: O programa de Residência Multiprofissional é desenvolvido pela Universidade de 
Passo Fundo (UPF) e regulamentado pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Conselho 
Nacional de Programas de Residência Multiprofissional em área da Saúde e em Área profissional 
da Saúde (CNRMS) em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e a Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo. Inclui diversos profissionais da saúde, dentre eles, nutricionistas. 
A duração do programa é de 24 meses, com carga horária total de 5760 horas, distribuídas em 
60 horas semanais de atividades teóricas e práticas, focadas na defesa dos princípios básicos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) (UPF, 2021). A alimentação faz parte do processo de prevenção e 
promoção da saúde, além de possuir importante papel durante o tratamento oncológico. Desta 
maneira, objetivou-se relatar a experiência de profissionais Nutricionistas durante a Residência 
Multiprofissional Integrada em Atenção ao Câncer (MUNHOZ, et. al, 2016).

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de duas nutricionistas residentes em Atenção 
ao Câncer. A residência tem com o objetivo capacitar e especializar profissionais das diferentes 
áreas para atuarem no cuidado integral à saúde, com habilidades para intervir na organização 
do processo de trabalho, buscando a melhora da qualidade de saúde e de vida da população, o 
programa de residência caracteriza-se por 48 horas semanais desenvolvidas no âmbito hospitalar, 
12 horas na atenção primária do município e 12 horas destinada ao eixo teórico. A prática hospitalar 
acontece na Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo (HSVP), no município de 
Passo Fundo - RS. É uma instituição filantrópica, referência em oncologia e hematologia. Conta com 
unidades de internação e ambulatórios que atendem usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e da saúde suplementar. No primeiro ano da residência, as nutricionistas foram encaminhadas 
para postos de internação, uma direcionada ao atendimento de pacientes adultos e idosos e a 
outra, de crianças e adolescentes, todos em tratamento antineoplásico. As atividades realizadas 
proporcionaram a vivência do acolhimento, triagem e avaliação nutricional, diagnóstico e 
conduta nutricional, além do acompanhamento e orientação. As atividades ocorreram em cada 
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unidade por seis meses, após as residentes de unidade atuando em nova área. No segundo ano 
de residência, as nutricionistas atuaram também nos ambulatórios de quimioterapia (adulto e 
infanto-juvenil) e radioterapia. Além disso, houveram momentos de discussão de casos clínicos, 
nas quais os profissionais da equipe multiprofissional puderam expor seu plano de cuidado ao 
paciente, contribuindo para o aprendizado na prática e aperfeiçoamento do cuidado prestado ao 
paciente. No âmbito da atenção primária à saúde são desenvolvidas atividades de prevenção e 
promoção da saúde, atendimento nutricional, atividades de educação alimentar e nutricional e 
visitas domiciliares, abrangendo a saúde geral e não apenas a oncologia. São atendidas todas as 
faixas etárias para adequação dos hábitos alimentares e tratamento adjuvante de comorbidades. No 
eixo teórico, a residência proporciona subsídios para que se aplique os conhecimentos na prática, 
de maneira multiprofissional, o que qualifica muito o programa de residência, fortalecendo o eixo 
teórico e possibilitando troca de experiências com as demais áreas. Nesse espaço os residentes são 
convidados a realizar pesquisas, exposição de trabalhos, planos de ação e seminários, em grupos 
multiprofissionais, tendo como enfoque a melhoria do atendimento ao paciente. Como critério 
para obtenção do título de especialista é necessário o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 
da Residência (TCR), com orientação de um tutor, que é docente da instituição de ensino (UPF). 
Com a elaboração do TCR, torna-se possível desenvolver um trabalho com inovação na área da 
pesquisa e contribua para melhoria do cuidado, prevenção e promoção da saúde.

Conclusão: A atuação multiprofissional fortalece o desenvolvimento do trabalho em equipe e 
favorece a construção de novos conhecimentos a partir da interação com as diferentes profissões. 
Assim, a experiência adquirida foi enriquecedora, sendo possível oferecer atendimento qualificado 
e humanizado no cuidado integral ao paciente.

Referências: MUNHOZ, Mariane, P. Efeito do exercício físico e da nutrição na prevenção do câncer. 
Revista Odontológica de Araçatuba, n. 2, p. 09-16, Maio/Agosto, 2016.

Residência Multiprofissional Integrada em Atenção ao Câncer. Universidade de Passo Fundo (UPF), 2021. 
Disponível em: https://www.upf.br/ICB/curso/residencia-multiprofissional-integrada-em-atencao-ao-
cancer. Acesso em 04 ago. 2021.
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Introdução: As microalgas são microrganismos fotossintéticos capazes de se adaptar em diversos 
ambientes aquáticos pela capacidade de desenvolvimento celular. A avalição de parâmetros 
cinéticos é de suma importância, já que podem variar de acordo com o substrato utilizado 
(SURENDHIRAN et al., 2014). Para estimular o crescimento microalgal é preciso ter uma fonte de 
carbono adicional, já que é um macronutriente necessário ao crescimento. A glicose como fonte de 
carbono permite maiores taxas de reprodução celular, porém, altas concentrações desse substrato 
podem levar à inibição do crescimento (MORALES-SÁNCHEZ, 2013). Dessa forma, a cinética de 
Monod pode ser empregada para avaliar a taxa de crescimento, levando em conta o efeito inibidor 
do substrato. Este é um modelo matemático que descreve o crescimento de um microrganismo em 
função da concentração de um substrato limitante. O objetivo do trabalho foi avaliar a cinética de 
Monod para Scenedesmus obliquus tendo a glicose como substrato limitante.

Metodologia: A microalga foi cultivada em meio BG-11 (RIPKA et al., 1979). Foram realizados 
4 ensaios com a S. obliquus com a adição das concentrações de glicose em g/L (0,1; 0,3; 0,5 e 
1) e um ensaio Controle. Os experimentos tiveram duração de 16 dias e foram realizados em 
biorreatores de 500 mL com volume útil de 300 mL, mantidos em câmara de germinação com 
agitação, temperatura de 30±2 °C e fotoperíodo de 12 h. A concentração inicial dos inóculos foi de 
0,2 g/L. As concentrações celulares foram avaliadas em espectrofotômetro a 670 nm com base na 
curva padrão da microalga. Ao final dos cultivos, foram calculados parâmetros de concentração 
máxima de biomassa (Xmáx.), velocidades especificas máximas (µmáx.) e tempos de geração (Tg). 
Foram realizadas linearizações dos dados de crescimento através dos modelos de Lineweaver-
Burk e Eadie-Hannes a fim de obter o valor da constante de saturação (Ks) para glicose e avaliar 
a cinética de crescimento pelo modelo de Monod. De acordo com a Figura 1 e Tabela 1, podemos 
observar que o ensaio controle apresentou a menor produção de biomassa, e, de uma maneira 
geral, o aumento da concentração de glicose permitiu maiores concentrações máximas de biomassa. 
Além disso, a adição de glicose favoreceu valores superiores de µmáx frente ao ensaio controle. 
Ademais, a adição de 0,3, 0,5 e 1 g/L de glicose proporcionou menores Tg para S. obliquus. Dessa 
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forma, a adição dessa fonte suplementar de carbono favoreceu o crescimento celular da microalga. 
Segundo Chiranjeevi e Mohan (2016), a glicose auxilia na realização de atividades fisiológicas, 
já que suas moléculas são assimiladas diretamente na célula, propiciando o crescimento celular. 
A presença desse substrato fornece energia na forma de ATP e NADPH quando a molécula de 
glicose é metabolizada, diminuindo o Tg. A cinética de crescimento para o modelo não linearizado 
de Monod não se adequou aos dados obtidos, como observado no valor de R² de 0,4732 (Figura 
2a). Para a linearização de Lineweaver-Burk (Figura 2b), houve maior correlação com os dados 
experimentais, com R2 = 0,801. Já o modelo de Eadie-Hannes (Figura 2c) apresentou um valor de 
R² próximo a 1 (0,9982). Dessa forma, se adequou melhor aos dados obtidos experimentalmente 
e foi possível montar o gráfico da cinética de Monod com os dados linearizados (Figura 2d). A 
partir disso avaliou-se a equação obtida na Figura 2c, no qual o primeiro termo é equivalente 
a 1/&#956;máx e o segundo a Ks/&#956;máx . A constante de saturação Ks de glicose foi 
calculada a partir da relação Ks = &#956;máx*(Ks/ &#956;máx), obtendo um valor de 0,019 g/L. 
Segundo Bekirogullari et al. (2020), menores valores de Ks promovem uma maior duração da fase 
exponencial de crescimento do microrganismo, visto que são necessárias menores concentrações 
do substrato limitante para atingir um ponto de saturação, no qual a taxa de crescimento celular 
se torna máxima e constante.

Conclusão: O uso de glicose como fonte de carbono adicional para o cultivo de S. obliquus 
estimulou o crescimento celular, favorecendo velocidades específicas máximas maiores e 
tempos de geração menores. O modelo de Eadie-Hannes foi o que melhor se adequou aos dados 
linearizados e pelo gráfico da cinética de Monod, concluiu-se que a glicose não apresentou inibição 
ao crescimento da microalga S. obliquus.

Referências: BEKIROGULLARI, M. et al. Models of microalgal cultivation for added-value products - A 
review. Biotechnol. Adv., p.107609, 2020.

CHIRANJEEVI, P.; MOHAN, S, V. Critical parametric influence on microalgae cultivation towards 
maximizing biomass growth with simultaneous lipid productivity. Renew. Energy, v.18, p.94-71, 2016.

MORALES-SÁNCHEZ, D. et al. Heterotrophic growth of Neochloris oleoabundans using glucose as a 
carbon source. Biotechnol. Biofuels, v.6, p.100, 2013.

RIPKA, R. et al. Generic assignments, strain histories and properties of pure cultures of cyanobacteria. J. 
Gen. Microbiol., p.1-61, 1979.

SURENDHIRAN, D. et al. Kinetic modeling of microalgal growth and lipid synthesis for biodiesel 
production. 3 Biotech, v.5, p.663-669, 2014.
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Introdução: O presente estudo apresenta o relato do processo de Estágio Supervisionado III, 
realizado no curso de Artes Visuais (Licenciatura), da Faculdade de Artes e Comunicação da 
Universidade de Passo Fundo – RS. O Estágio Supervisionado foi realizado por meio de oficinas 
de artes visuais em parceria com o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. As oficinas foram 
desenvolvidas de forma online pelo Google Meet com alunos do ensino fundamental, com idade 
entre 11 e 15 anos. Os encontros foram realizados no período de maio e junho com aulas que 
totalizaram 12 horas. Minha oficina teve como título “Oficina de Artes: misturando e unificando 
desenho e fotografia”, as aulas foram divididas em conteúdos e práticas de desenho e fotografia, 
sendo que a prática final foi uma produção unindo as duas linguagens artísticas. Esse modelo 
de projeto foi necessário devido à situação consequente da pandemia do Covid-19, como uma 
possibilidade de desenvolvimento do Estágio Supervisionado III.

Metodologia: Trago o relato da oficina que conduzi, que tem como tema: “Misturando 
e Unificando Desenho e Fotografia”, tem como objetivo fazer com que os alunos tenham uma 
aproximação com o desenho e a fotografia, além de conhecerem artistas regionais que trabalham 
com essas linguagens, os estudantes aprendem técnicas e as colocam em prática, além disso, 
oportuniza uma reflexão e análise pessoal e sentimental do que estás práticas artísticas transmitem 
durante o processo criativo. Pois durante a pandemia do Covid-19 tivemos que repensar o ensino 
da arte, que sofreu bastante com esse impacto, mas não só o ensino como também os próprios 
adolescentes. O número de depressão e ansiedade aumentou durante a pandemia, porém a 
prática artística entra em ação nesse momento, trazendo leveza e relaxamento aos praticantes, 
pois quando estamos produzindo artisticamente, estamos colocando para fora algo, estamos nos 
expressando, nos comunicando, e isso ajuda nosso estado emocional e psicológico. Segundo a 
reportagem publicada para a revista eletrônica de jornalismo científico “Com Ciência” o psicólogo 
e doutor em saúde coletiva da Unicamp, Bruno Emerich, afirma: Estamos vivendo um momento 
de incertezas e inseguranças, em que muitas pessoas estão entrando em contato com dimensões 
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da sua própria vida, da sua história e do seu próprio sofrimento, sem necessariamente ainda ter 
construído estratégias para lidar com isso. É algo bastante complexo, tem diferentes perspectivas 
mas, de certa forma, a cultura ou a conexão com algo artístico que faça sentido para a pessoa pode 
ajudar” (Emerich, 2020). E o objetivo das aulas, em relação a prática da arte durante a pandemia 
foi esse, de fazer com que os alunos sentissem prazer em adquirir conhecimentos e técnicas para 
desenvolver práticas artísticas, que pudessem realizá-las de forma prazerosa e que no final da 
oficina eles se sentissem melhores, de alguma forma. A oficina teve um total de 6 encontros 
com conteúdo voltados para o desenho e a fotografia. Os conteúdos foram divididos em três 
momentos, três primeiras aulas focadas no desenho e as três últimas na fotografia, e ao final uma 
prática unindo as duas linguagens. Os alunos, e todas as aulas se mostravam bastante interativos 
e participativos, gostavam de conversas sobre os conteúdos das aulas e trocarem ideias entre si, 
também gostavam de mostrar em aula às produções artísticas que eles desenvolvem em casa, 
eu particularmente admiro muito e apoio eles a mostrarem, para que eles não fiquem “presos” 
e inseguros em mostrar suas produções, e sim que se sintam orgulhosos de compartilhar seus 
desenhos e produções artísticas, independente da técnica. Ao decorrer das aulas, alguns alunos 
me chamaram no WhatsApp para mostrar desenhos que utilizaram as técnicas que aprenderam 
na oficina, também me perguntaram sobre o curso de Artes Visuais da UPF e dicas de materiais 
artísticos. Eles demostraram estar bastante empolgados, e perceber que eles estão assim é muito 
emocionante e gratificante.

Conclusão: Consegui ter a certeza que escolhi seguir a profissão certa no momento em que 
ia conduzindo a oficina, produzindo os conteúdos para as aulas, conversando com os alunos e 
trocando experiências. Essa experiência que vivenciei com o Estágio Supervisionado III foi muito 
importante para o meu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional.

Referências: QUERINO, Ivan. Desenho artístico: aprenda a desenhar do zero. ADS animart digital 
School,s/a.

LOPES, Pedro. Entrevista Online via WhatsApp. Realizada em: 11 de maio de 2020.

LINS, Caroline. Processos e dicas criativas na fotografia e edição. Conteúdo apresentado pela autora na 
semana acadêmica da FAC, 2020.

REVADAM, Rafael; Maia, Caroline Marques. A arte pode melhorar estados emocionais em períodos de 
isolamento social. Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp: Com Ciência, 
2020. Disponível em: https://www.comciencia.br/a-arte-melhora-estados-emocionais-durante-a-
pandemia/. Acesso em: 11 de mai de 2020.
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Introdução: A soja é a principal cultura do Brasil, sendo o maior produtor mundial do grão. Na 
safra de 2020/2021 o Brasil teve um volume de 135,5 milhões de toneladas com uma produtividade 
de 3.420 kg/ha (CONAB, 2021). Entretanto, alguns aspectos devem ser levados em consideração, 
entre eles, as pragas. A espécie Spodoptera. frugiperda, (Lepidoptera Noctuidae) é facilmente 
encontrada alimentando-se de uma variedade de espécies vegetais. Para controle dessas pragas, 
é feito o controle químico, que consiste na aplicação de inseticidas a fim de proteger as plantas e 
com isso manter seus componentes de produtividade. O trabalho teve como objetivo verificar a 
eficiência de inseticidas químicos no controle de lagartas de diferentes instares na cultura da soja. 

Metodologia: O experimento foi conduzido à campo, na área experimental da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), Universidade de Passo Fundo, RS e no laboratório de 
Entomologia, utilizou-se salas climatizadas (24 ± 2 ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotoperíodo 
de 12 horas), durante a safra 2020/21. No laboratório, o delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com cinco tratamentos (dois inseticidas mais a testemunha e um tratamento com 
uma cultivar RR). Os inseticidas e as respectivas doses estão registradas para uso na cultura da 
soja (AGROFIT, 2021). Todas as aplicações foram realizadas nas mesmas condições, as folhas de 
todos os tratamentos foram coletadas do terço superior das plantas. Essas foram levadas para o 
laboratório e utilizadas na alimentação das lagartas durante o experimento. As folhas coletadas 
foram distribuídas em placas de Petri, os quais constituíram as unidades experimentais e foram 
infestados com as lagartas. O experimento foi realizado com lagartas de 1º, 3º/4° e 5°/6º ínstares 
larvais provenientes de criação de laboratório. Para lagartas de 1º ínstar foram avaliadas dez 
repetições, com cinco lagartas cada, já lagartas de 3º/4° e 5°/6º ínstares avaliadas em 6 repetições, 
com cinco lagartas cada. Para lagartas de 1º ínstar, a mortalidade final foi superior para clorfenapir 
(94%), e com consumo inferior (0,55 cm²), diferindo dos demais. Para lagartas de 3º/4º ínstar, 
a mortalidade total com clorfenapir foi superior (92,5%), sem diferir da testemunha não Bt. Em 
relação ao consumo, tanto o clorfenapir como teflubenzurom o consumo foi inferior. Para lagartas 
de 5º/6º ínstar, a mortalidade total foi superior para o inseticida clorfenapir, com 92,5%. O consumo 
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com clorfenapir foi inferior, sem diferir de teflubenzurom. Em termos da eficiência relativa dos 
inseticidas no controle de lagartas, o mecanismo de ação é um fator decisivo, que pode afetar mais 
ou menos a mortalidade das pragas. De acordo com Busato et al. (2006) os inseticidas neurotóxicos 
têm um efeito mais rápido sobre os insetos, enquanto os inseticidas que inibem a síntese de quitina 
têm um efeito mais lento. 

Conclusão: Os inseticidas clorfenapir e teflubenzurom em pulverização têm eficiência para 
controle da lagarta S. frugiperda de diferentes instares.

Referências: AGROFIT. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 2021. Disponível 
em: < http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons >. Acesso em: 10 jan. 2021.

BUSATO, G. R; et al. Susceptibilidade de lagartas dos biótipos milho e arroz de Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) a inseticidas com diferentes modos de ação. In: Ciência Rural, v. 36, 
n. 1, 2006. p. 15-20. 

CONAB, Acompanhamento Da Safra Brasileira De Grãos- Segundo levantamento, fevereiro de 2017. 
Disponível em: <HTTP://www.conab.gov.brsafrasnov_2021.pdf. 
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Introdução: A ideia é trazer à tona que, no processo judicial ou administrativo, devemos atender 
aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, dentro destes parâmetros, a busca da verdade 
é o elemento essencial para se atingir a Justiça ao caso concreto. Se as leis atuam visando o agir; na 
filosofia de Descartes, a atuação é pelo pensar. E, como este antecede aquele, a Primeira Regra do 
Método, de Descartes, é imprescindível como primeiro passo para colocar em dúvida os elementos 
apontados num processo. Somente a partir daqui que advém os princípios emanados na CF! 
Assim, se denota facilmente que a Primeira Regra é de crucial importância nas relações humanas 
contemporâneas. 

Metodologia: A nossa Constituição Federal, em seu art. 5º, contempla a igualdade de todos 
perante a lei, como elemento fundamental nas relações humanas. Da mesma forma, pelas 
disposições legais atinentes à espécie, consta no mesmo art. 5º, LV, da Carta Magna, o princípio do 
contraditório e da ampla defesa, isto é, a regra é clara e determina que “aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes”. Da mesma forma, a importância de ser assegurado o 
princípio da ampla defesa, isto é, ambas as partes tenham conhecimento acerca do conteúdo que 
estará sendo objeto de discussão e, como tal, através dos meios processuais cabíveis possam se 
manifestar e produzir provas para apreciação e decisão de um magistrado. Esses princípios também 
são assegurados quando se observa os documentos advindos do âmbito administrativo. Se é 
verdade que esses princípios tem como origem da famosa Magna Carta de 1215 (Idade Média) que 
estabelecia em seu art. 39, que “nenhum homem será detido ou preso, nem privado de seus bens, 
banido ou exilado ou, de algum modo, prejudicado, nem agiremos ou mandaremos agir contra 
ele, senão mediante me juízo legal de seus pares ou segundo a lei da terra”, deixando clara a visão 
da importância do “agir”, não é menos verdade que a posição filosófica de Rene Descartes (Regras 
do Método, 1637), deixou clara a ideia numa visão do “pensar”, e este antecede aquele, ou seja, 
não podemos perder de vista que, apesar da origem dos princípios jurídicos mencionados estarem 
vinculados à Idade Médica, Descartes trouxe à tona que não basta “agir” a partir de parâmetros 
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legais, temos que “pensar” as razões da existência destes princípios. E, isso, nos remete à Primeira 
Regra do Método, em 1637. De outra banda, se observa - claramente - que a pretensão inicial, quer 
juridicamente ou filosoficamente, sempre será a busca pela verdade. E, neste caso, devemos aplicar 
a Primeira Regra do Método, mencionada por Rene Descartes, em 1637, ou seja, nunca aceitar algo 
como verdadeiro, sem primeiro conhecê-lo como tal. Eis a Primeira Regra: Nunca admitir alguma 
coisa como verdadeira, sem a conhecer evidentemente como tal; isto é, evitar cuidadosamente a 
precipitação e a prevenção e não aceitar nos seus juízos nada que não se apresentasse tão clara e 
distintamente ao seu espírito que não houvesse ocasião alguma de a pôr em dúvida. Resta evidente, 
que a busca da verdade é de fundamental importância no contexto das relações humanas, isto é, 
o ser pensante tem por obrigação discorrer desta sua capacidade de pensar, trazer à realidade 
dos atos pretendidos e, ao final, bem decidir fundamentado na verdade. E a Primeira Regra do 
Método, de Rene Descartes, possui uma ampla aplicabilidade ao cotidiano humano, especialmente 
à luz da importância da verdade nos processos judiciais e outros de natureza semelhante. 

Conclusão: O presente trabalho visou demonstrar a importância da Primeira Regra do Método, 
como elemento fundamental quanto apreciação de um processo judicial ou administrativo. Este 
pensador filosófico nos propõe a importância do pensar quanto às indagações relevantes para uma 
decisão. A importância da filosofia no cotidiano humano, especialmente no mundo jurídico.

Referências: BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, Ordem dos Advogados do 
Brasil, 1988. 

DESCARTES, Rene. Princípios de filosofia. Lisboa: Edições 70, 1997. 

DESCARTES, René. Discurso do Método. Lisboa: edições 70, 1979.
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Introdução: A síndrome metabólica é cada vez mais prevalente gerando altos gastos públicos e 
aumento da incidência de doenças renais. A obesidade induz a Doença Renal Crônica (DRC) em 
decorrência da nefropatia diabética, nefroesclerose hipertensiva e a glomeruloesclerose segmentar 
e focal, além do risco cardiovascular. A obesidade gera aumento da demanda metabólica corporal, 
que compromete o funcionamento adequado dos rins e leva à perda progressiva da função 
renal (SCHELB et al., [s.d.]). A GESF é o tipo histológico mais frequente associado a obesidade 
e é a expressão morfológica de uma série de distúrbios caracterizados principalmente por lesão 
podocitária, devido à presença de um fator de permeabilidade circulante, mu-tações genéticas, 
infecções virais, agentes tóxicos, hiperfiltração, entre outras possí-veis causas (MOURA; FRANCO; 
KIRSZTAJN, 2015). O objetivo deste trabalho é dis-correr os relatos da literatura acerca da GESF 
associada a obesidade a partir de artigos publicados anteriormente.

Metodologia: Este estudo trata de uma revisão narrativa da literatura, em que se buscou 
artigos da literatura médica publicados na base de dados eletrônica PUBMED, UpToDate e Scielo, 
publicados entre 2009 e 2020, em língua inglesa e portuguesa. Os descritores utilizados foram: 
“glomeruloesclerose focal”, “GESF”, “obesidade”, “doença renal crônica”, ‘‘sobrepeso’’, “síndrome 
nefrótica”, isoladamente ou sob a forma combinada, tendo sido localizados inicialmente 8 artigos, a 
fim de reunir em um único trabalho informações gerais sobre a temática abordada. Os artigos foram 
avaliados e pré-selecionados segundo o título e o conteúdo do resumo, observando-se os dados dos 
pacientes analisados, como peso, função renal, presença de síndrome metabólica, comorbidades, 
assim como, tipo de estudo, tamanho amostral e desfechos. Os critérios de inclusão definidos para 
a seleção dos artigos foram estudos de coorte e revisões de literatura sobre glomeruloesclerose 
segmental focal, obesidade e a relação entre essas. A GESF é uma degeneração glomerular que 
diminui a filtração nas áreas afetadas, sendo considerada segmentar quando atinge apenas parte do 
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tufo glomerular e focal quando acomete menos de 50% dos glomérulos. Sabe-se que sua etiologia 
pode ocorrer por doenças primárias renais e secundárias às outras, como toxicidade, infecções 
virais e a própria síndrome metabólica. A obesidade induz vasodilatação arteriolar aferente, com 
comprometimento da autorregulação glomerular, tornando os capilares susceptíveis ao trauma 
por hipertensão sistêmica. Assim, os podócitos precisam cobrir uma superfície maior, levando 
à proteinúria e a à própria síndrome nefrótica. O diagnóstico se da pela apresentação clínica dos 
pacientes, exames laboratoriais e biópsia renal e seu tratamento é individualizado, necessitando 
estabelecer a causa-base da doença, como também realizado com corticoterapia e medicamentos 
citotóxicos. O objetivo da pesquisa foi analisar a produção científica sobre a associação da GESF e 
obesidade, a partir de uma revisão da literatura. Entre as limitações da presente revisão interativa, 
evidencia-se o número reduzido de bases consultadas, além da restrição para artigos publicados 
somente entre os anos de 2009 e 2016. Dessa forma, apesar da pequena quantidade de pesquisas 
direcionadas ao assunto, pode-se observar com clareza a associa-ção de GESF e obesidade e suas 
consequências ao ser humano. A literatura tem evidenciado a importância de o tratamento do 
paciente renal crônico incluir não so-mente as questões físicas, como também os aspectos psíquicos, 
dada as conse-quências da depressão nesses pacientes. Com base nas análises realizadas, considera-
se necessário o desenvolvimento de pesquisas com o objetivo fornecer propostas intervencionistas 
no tratamento da depressão em doentes renais crônicos, devido a sua alta prevalência. 

Conclusão: A obesidade e a hiperinsulinemia apresentam relações estritas com o desenvolvimen-
to da GESF, além de serem fatores de risco independente para o desenvolvimento de DRC, uma vez 
que induzem glomerulopatias específicas da obesidade e agravam glomerulopatias pré-existentes. 
Entretanto, ainda se sabe muito pouco sobre o perfil clínico desses pacientes no Brasil, para a 
promoção de saúde.

Referências: MOURA, L. R. R.; FRANCO, M. F.; KIRSZTAJN, G. M. Minimal change disease and focal 
segmental glomerulosclerosis in adults: response to steroids and risk of renal failure. Jornal brasileiro de 
nefrologia?: ’orgao oficial de Sociedades Brasileira e Latino-Americana de Nefrologia, v. 37, n. 4, p. 475–
480, 1 out. 2015. 

SCHELB, J. E. C. et al. Obesidade e doença renal: aspectos fisiopatológicos Obesity and kidney disease: 
pathophysiological aspects. [s.l: s.n.]. 
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Introdução: As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) compreendem a doença de Crohn (DC) e a 
Retocolite Ulcerativa Idiopática (RCUI), as quais são doenças crônicas relacionadas à uma resposta 
imune anormal em pacientes geneticamente predispostos. O quadro clínico envolve diarreia, febre 
e dores abdominais, podendo cursar também com manifestações extraintestinais (VIEIRA et al., 
2015), de modo que as doenças alteram a qualidade e expectativa de vida de seus portadores 
(KLEINUBING-JÚNIOR et al., 2011). Devido à escassez de dados epidemiológicos, o aumento 
da prevalência das DII (HA et al., 2015), e as limitações nos estudos já existentes (KLEINUBING-
JÚNIOR et al., 2011), esse estudo visa determinar o perfil epidemiológico de pacientes com DII em 
uso de terapia biológica em clinica privada do norte do estado do Rio Grande do Sul.

Metodologia: O presente estudo visa demonstrar o perfil epidemiológico de pacientes com DII 
com o intuito de identificar fatores em comum que possam auxiliar no diagnóstico e tratamento, 
contribuindo para um melhor prognóstico dos pacientes. Dessa forma, foi desenvolvido um estudo 
observacional transversal a partir da revisão de 142 prontuários de pacientes com diagnóstico de 
DII, que estavam em uso de terapia biológica EV e SC em uma clínica privada em Passo Fundo – 
RS. Os dados dos prontuários foram tabulados e posteriormente submetidos a análise estatística. 
Dentre os 142 prontuários analisados, 121 (85,2%) pacientes são portadores de DC e 21 (14,8%) de 
RCUI; 63 (44,4%) são do sexo masculino e 79 (55,6%) do sexo feminino. Em relação à faixa etária 
dos pacientes ao diagnóstico, a idade mínima encontrada é de 10 anos e a máxima de 78 anos, com 
idade média de 38,62 (± 14,601), sendo que 66,7% dos pacientes com RCUI e 47,93% daqueles com 
DC possuem de 19 a 40 anos. Ademais, viu-se que 117 pacientes (82,4%) residem em zona urbana 
e 25 (17,6%) em zona rural. Entre os pacientes, 99 (69,3%) estão em remissão clínica e 86 (60,6%) 
estão em remissão endoscópica e 82 (57,7%) se encontram em remissão profunda (remissão clínica 
e endoscópica concomitante). Os medicamentos biológicos utilizados são, Infliximabe (67,7%), 
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Adalimumabe (9,2%), Certolizumabe (2,1%), Vedolizumabe (4,9%), Ustequinumabe (13,4%) e 
Etrolizumabe (0,7%). A média de tempo de uso dos biológicos é de 3,96 anos (± 2,887). Constatou-
se, também, que 31% dos pacientes estão em uso concomitante de Azatioprina, 4,9% de Metotrexate 
e 7,7% de corticosteroides, sendo que 65,5% dos pacientes já utilizaram corticosteroides em algum 
momento do tratamento.

Conclusão: Logo, os dados coletados de pacientes de uma clínica privada em Passo Fundo 
reiteram que o comportamento das DII nessa região está de acordo com a literatura de países 
em desenvolvimento. O perfil epidemiológico mais comum é do sexo feminino, com mediana 
correspondente a 38 anos, morador de área urbana, sendo a DC a patologia mais registrada.

Referências: 1. Vieira A et al. Características e diagnóstico diferencial das doenças inflamatórias intestinais. 
Jornal Brasileiro de Medicina. São Paulo. 2015. v. 103. n. 1. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/
portal/resource/pt/lil-756137?lang=pt>. Acesso em 5 de agosto de 2021. 

2. Kleinubing-Júnior, Harry et al. Perfil dos pacientes ambulatoriais com doenças inflamatórias intestinais. 
Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva. São Paulo. 2011, v. 24, n. 3. Disponível em: <https://doi.
org/10.1590/S0102-67202011000300004>. Acessado 5 Agosto 2021. 

3. Ha F et al. Crohn’s disease?: a clinical update. Theraupetic Adv Gastroenterol. 2015. v. 8. n. 6. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1177/1756283X15592585> Acesso em 5/08/2021.
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Introdução: O presente estudo visa analisar o impacto da publicidade no comércio eletrônico, 
que sustenta a sociedade de consumo, verificando se a legislação existente é suficiente a fim de 
salvaguardar os direitos dos consumidores, que integram o grupo dos denominados vulneráveis. 
Justifica-se a importância do tema tendo em vista que um dos objetivos da sociedade de consumo 
é instigar as pessoas ao ato de consumir e com isso movimentar a economia. Nesse cenário, o 
consumidor é bombardeado por anúncios publicitários, que criam padrões e tendências visando a 
venda de bens e serviços. Com isso, questiona-se: a legislação pátria que regula a publicidade nas 
relações de consumo, mostra-se eficiente a fim de efetivar a proteção do consumidor? À vista disso, 
objetiva-se debater se a legislação consumerista atinge a finalidade de proteção ao consumidor, no 
que tange a publicidade disseminada especialmente no comércio virtual. 

Metodologia: A sociedade atual, definida como pós moderna ou de consumo, destaca que todos 
os indivíduos são considerados consumidores. Atendendo ao sistema capitalista de produção 
atual, observa-se que, o ato de consumir virou padrão para uma sociedade que visa a aquisição 
de bens para satisfazer seus próprios desejos e anseios, e isso, consequentemente, passou a definir 
as relações entre os indivíduos. A sociedade de consumo, tem como pressuposto induzir os 
consumidores a comprarem de forma impulsiva, e posteriormente descartarem seus bens. Para 
incitar o consumo utiliza-se da publicidade, ou seja, ela é vista como um instrumento de motivação 
da ação de consumo, já que interfere diretamente na relação de consumo. Porém, ao passo que 
as formas publicitárias de consumo aumentam expressivamente, multiplicam-se também os 
problemas encontrados nas relações jurídicas consumeristas. A mensagem publicitária atinge a 
coletividade da população de forma indistinta, influenciando na vontade do consumidor comprar 
um determinado produto ou serviço. Sem dúvida, a publicidade tende a levar o consumidor a 
consumir cada vez mais produtos que não são tão necessário e que logo não fará mais uso. Nessa 
senda, imprescindível a proteção do consumidor. Tal proteção está positivada no artigo 5°, inciso 
XXXII, da Constituição Federal, como um direito fundamental que foi regulamentado pelo Código 
de Defesa do Consumidor, o qual, trata-se de uma disciplina jurídica autônoma e rege as relações 
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jurídicas entre as partes, buscando tutelar a defesa do consumidor, levando em consideração, 
um dos princípios fundamentais da ordem jurídica, a vulnerabilidade do consumidor diante do 
fornecedor. Posto isto, o CDC visando a proteção dos direitos dos consumidores, uma vez que, os 
protege contra quaisquer imprevisibilidades e demais condutas lesivas que possam a vir prejudicar 
uma relação de consumo. Outrossim, pode-se afirmar que o CDC teve origem a partir da necessidade 
de criar regras para regular as relações entre fornecedores e consumidores. Também, o CDC preza 
pelo cumprimento de regras e procedimentos voltados ao consumidor, com o intuito de evitar 
que ele seja lesado ou enganado. Frente ao exposto, a atual sociedade de consumo adquire bens e 
serviços para satisfazer seus desejos e anseios, o que implica na compra compulsiva, simplesmente 
por ser algo novo, moderno e que parece ser indispensável. Nesse cenário, as relações de consumo 
são orientadas pelo CDC e visam garantir os direitos dos consumidores.

Conclusão: Desse modo, constata-se que o Brasil possui legislação suficiente a fim de evitar 
práticas que prejudiquem o consumidor, dentre elas está o CDC. Ocorre que, além do CDC, 
é necessária a efetiva fiscalização de todos os órgãos protetivos do consumidor visando inibir 
quaisquer manobras com a finalidade de violar os direitos do consumidor. 

Referências: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 jul. 2021.

BRASIL. Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências. Brasília, DF: Senado, 1990. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 27 jul. 2021.



Página 810

APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM 

IMPLANTODONTIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Autor Principal: Giovani Enderle Morandi

186694@upf.br

Coautores: Giovani Enderle Morandi; Pedro H. W. Tretto; Jason A. Griggs; Alvaro Della Bona

Orientador: Alvaro Della Bona

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A inteligência artificial (IA) abrange um amplo espectro de tecnologias emergentes 
que influenciam a vida diária¹, podendo assim ser uma ótima aliada em processos que demandam 
análises ou comparações. Diante disso, é preciso considerar os possíveis usos desse mecanismo na 
Odontologia, especificamente, na implantodontia.

Metodologia: O presente estudo foi realizado de acordo com o guia de reporte Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A busca na literatura foi 
conduzida em três bases de dados (MEDLINE/PubMed, Embase e Web of Science) sem limite de 
data e com base na questão: “Quais são as aplicações da inteligência artificial na implantodontia?” 
As variáveis de interesse foram: técnicas usadas na implementação; tipo de atividade exercida pela 
IA e viabilidade da utilização. A busca nos bancos de dados revelou 2205 registros, 518 descartados 
por serem repetidos. Após seleção primaria, utilizando títulos e resumos, 1664 artigos foram 
removidos, restando apenas 23 que tiveram seu texto analisado por completo, sendo selecionados 
14 artigos conforme os critérios de inclusão e exclusão. Foram encontradas 8 aplicabilidades 
distintas para a inteligência artificial na implantodontia, sendo elas: reconhecimento do tipo de 
implante utilizado através da análise de radiografias; busca por um conjunto de fatores para 
predizer o prognóstico do implante; identificação do tipo de fixação da prótese sobre o implante 
utilizando análise radiográfica; previsão da taxa de sucesso do tratamento com implantes 
dentários; identificação do canal alveolar mandibular de forma automática em tomografias 
computadorizadas; classificação morfológica de qualidade do osso alveolar utilizando imagens 
em 3D; utilização da Análise por Elementos Finitos (FEA) e inteligência artificial para projetar 
um implante específico para o paciente; e a identificação do módulo de elasticidade (módulo de 
Young) do tecido interfacial entre um implante dentário e os ossos circundantes.

Conclusão: Apesar da ampla gama de processos ao qual podemos aplicar a inteligência artificial 
nas mais diversas áreas, dentro da odontologia e, principalmente, na implantodontia, ainda há 
uma barreira para sua viabilidade, assim demonstrando a necessidade de evolução em aspectos 
cruciais para que seja possível a inserção desse mecanismo nas práticas clinicas.
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Referências: 1- Chen, Y. W.; Stanley, K.; Att, W. Artificial intelligence in dentistry: current applications and 
future perspectives. Quintessence international, v.51, n.3, p. 248–257, 2020. DOI: 10.3290/j.qi.a43952
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Introdução: O estudo analisa de que forma a ideia de meritocracia na educação acaba reforçando 
a desigualdade na medida em que elege critérios limitados de avaliação. Trata-se de uma pesquisa 
ancorada nos escritos de Nussbaum (2012; 2014; 2015), Bachelard (1996), Fávero et al (2021). 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? Para 
dar conta de tal questão o estudo apresentará inicialmente uma visão geral de alguns processos de 
avaliação em educação baseados em medições que promovem a ideia de meritocracia, sobretudo 
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Como sequência serão apresentadas a falácia de 
Medição (Bachelard) e a falácia da distribuição igualitária (Nussbaum). Por fim, apresentar-se-á 
algumas reflexões críticas sobre o modelo de mensuração do desenvolvimento educacional à luz 
da teoria das Capacidades (Nussbaum).

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e hermenêutica-exploratória, documental 
e teórico-bibliográfico. Nesse estudo em especial, encontramos relação entre os autores, com a 
intencionalidade de responder o seguinte questionamento: Por que os processos avaliativos 
educacionais baseados na meritocracia acabam justificando a desigualdade e promovendo a 
injustiça social? Como exemplo de avaliação de larga escala, utilizada para medir a educação durante 
décadas, indica-se o Exame Nacional do Ensino médio, criado já em um contexto cercado pelo 
neoliberalismo e de privatizações desde a década de 1990. Essas avaliações e exames padronizados 
acabam por reforçar a ideia de que é possível medir a qualidade de ensino através do desempenho 
do aluno na escola. A partir do momento em que o Enem passou a não contemplar todas as esferas 
da vida, abriu-se espaço para uma supervalorização da meritocracia no ambiente escolar, isso 
se legitima a partir do momento em que alunos de escolas públicas e privadas não possuem as 
mesmas condições de competição. Por terem condições desiguais no processo formativo, o percurso 
histórico de vida juntamente com as condições básicas e imprescindíveis da existência acabam 
gerando desigualdade no desempenho. Muitos alunos de baixa renda, por terem de trabalhar em 
um ou mais turnos além do horário da escola para ajudar na renda familiar, ter acesso a cursos 
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pagos pré-vestibulares ou até então ter acesso a educação de qualidade, alimentação, moradia e 
local adequado para estudos. Nesse viés, Gaston Bachelard (1996), analisa a falácia da medição 
como obstáculo do conhecimento quantitativo. No que tange a medição, o autor nos elucida que 
é “preciso refletir para medir, em vez de somente medir para refletir” (BACHELARD, 1996. p. 
262), nesse âmago um resultado exageradamente preciso acaba por ser vago e até reduzido, ou 
seja, acaba por não contemplar todas as esferas da vida, as capacidades e o que os indivíduos 
são capazes de ser e fazer. Com isso, Martha Nussbaum (2012) nos traz a questão da falácia da 
distribuição igualitária, defendendo a ideia de que uma única medida numérica como forma de 
avaliar negligenciaria outros aspectos importantes que deveriam ser considerados. Como exemplo 
trazemos a educação da mulher no Brasil, segundo o IBGE (2018), em Estatísticas de gênero sobre 
indicadores sociais das mulheres, mostra uma dispareidade, mesmo possuindo maior índice 
de escolaridade, as mulheres possuem menores salários. Em suma, torna-se visível no discurso 
meritocrático na âmbito educacional certa apatia e negligência para com alunos de renda baixa 
por exemplo, alegando através do discurso do “fazer por merecer” que o sucesso está unicamente 
ancorado no sujeito, descartando as oportunidades desiguais, a esfera pessoal que por sua vez 
interfere no desempenho, dentre outros fatores que deveriam ser contemplados nas avaliações.

Conclusão: Exames padronizados que utilizam uma única medida numérica como resultado, 
assim como o Enem, acabam reforçando a desigualdade quando elegem critérios limitados de 
avaliação. Quando pautados na meritocracia, legitimam desigualdade e a injustiça social, através 
da justificativa de que uma boa performance se “faz por merecer”, considerando que todas os 
indivíduos possuem as mesmas oportunidades.

Referências: BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 
conhecimento. RJ: Contraponto, 1996.

FÁVERO, A. et al. A meritocracia que reforça a desigualdade. In: FÁVERO et al (orgs.). Leituras sobre 
Martha Nussbaum e a educação. Curitiba: CRV, 2021, p.275-290.

NUSSBAUM, M. Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades. SP: Editora WMF 
Martins Fontes, 2015.

NUSSBAUM, M. Educação e Justiça Social. Ramada: Pedago, 2014.

NUSSBAUM, M. Crear Capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós, 2012.
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Introdução: A produção trata da inserção e consolidação da Romaria de São Miguel Arcanjo 
na cidade de Passo Fundo, partindo dos relatos de memórias orais advindas da família Isaías, 
que privilegiam os grupos sociais negros presentes no desenvolvimento da celebração católica 
quadricentenária na cidade. O projeto, justifica-se, através de uma perspectiva histórico-cultural, 
a importância da romaria de São Miguel Arcanjo, no contexto da comunidade de Passo Fundo, 
sua construção enquanto celebração religiosa, sob o viés das histórias da família Isaías. Entre 
os objetivos gerais do projeto, encontra-se a importância em ressignificar a existência de um 
fenômeno religioso marcadamente presente na história da cidade, evidenciando assim, o papel 
das comunidades negras. Enquanto objetivo especifico a produção tem por interesse, contribuir à 
comunidade, através da valorização da história local.

Metodologia: Na pesquisa, além do intuito de preservar a utilização das fontes orais, também 
ambiciona-se destacar o papel da Romaria de São Miguel Arcanjo na cidade, reunindo materiais 
cujos objetivos sejam traçar novos delineamentos acerca da fundação da Romaria na cidade. Nas 
palavras da professora Gizele Zanotto sobre o papel das romarias em Passo Fundo: Sua força 
mobilizadora é evidente, assim como a constituição de ambas as manifestações como patrimônios 
imateriais locais de amplo apelo coletivo. As romarias são um recurso de fé, certamente; mas também 
o são um recurso identitário, instigador de memórias e histórias. São patrimônios, bens coletivos 
que, para além do valor cultural amplo, marcam a individualidade de cada um dos caminhantes 
da fé. (ZANOTTO, 2015). Logo, além de um elemento religioso, as romarias também atuam como 
agentes que constroem a identificação de um determinado grupo e ou sociedade. Além disso, 
dentro da pesquisa buscou-se priorizar o papel das comunidades afrodescendentes na história 
local, que em geral encontram-se esquecidas em detrimento das homenagens rendidas às elites da 
cidade. De acordo com Santos (2009), os afrodescendentes chegaram à Passo Fundo na condição de 
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cativos, juntamente com latifundiários milicianos em áreas que passaram a ser habitadas por volta 
da década de 20 do século XIX. No decorrer dos anos subsequentes, verifica-se a predominância 
na existência do uso de mão de obra escrava em Passo Fundo, contudo a história conflui-se ao 
mito da democracia racial fortemente enraizado no estado do Rio Grande do Sul, onde segundo 
Kujawa (1998): “Pouco se sabe se sabe sobre a especificidade da relação entre escravos e senhores 
de escravos em Passo Fundo; as fontes oficiais não registravam e a historiografia regional, em 
grande parte, compactuou com o mito da democracia racial”. A história da Romaria, mescla-se 
com os acontecimentos inerentes à Guerra do Paraguai, através da participação dos ex-escravos 
Generoso e Isaías, que encontraram a imagem de São Miguel, próxima à uma redução jesuítica nas 
Missões, trazendo-a à Passo Fundo, ergue-se uma capela de pau-a-pique na localidade do Pinheiro 
Torto, de propriedade do latifundiário Bernardo Castanho da Rocha. (GUIDOLIN; WINTER; 
ZANOTTO, 2011, p. 194). Assim, a Romaria passou a fazer-se parte da história da cidade, atraindo 
milhares de fiéis anualmente desde 1871, onde muitos comparecem no intuito de seguirem sua fé 
e também agradecendo ao Arcanjo guerreiro, defensor dos oprimidos, pelas graças alcançadas. 
Logo, além de um elemento religioso, as romarias também atuam como agentes que constroem a 
identificação de um determinado grupo e ou sociedade. 

Conclusão: Assim, a Romaria passou a fazer-se parte da história da cidade, atraindo milhares 
de fiéis anualmente desde 1871, onde muitos comparecem no intuito de seguirem sua fé e também 
agradecendo ao Arcanjo guerreiro, defensor dos oprimidos, pelas graças alcançadas. 

Referências: ZANOTTO. Gizele. Os caminhos da fé católica. Site do Arquivo Histórico Regional – 
Memórias do AHR. 2015. 

BATISTELLA. Alessandro. Fragmento da História dos Afrodescendentes em Passo Fundo/RS. Fronteiras: 
Revista de História | Dourados, MS | v. 19 | n. 34 | p. 353 - 372 | Jul. / Dez. 2017.

KUJAWA, Henrique A. Formação étnica de Passo Fundo e região. In: DIEHL, Astor Antônio (Org.). Passo 
Fundo: uma história, várias questões. Passo Fundo: UPF, 1998.

GUIDOLIN, Camila; WINTER, Murillo Dias; ZANOTTO, Gizele. Plasticidade ritual: um estudo de caso 
das romarias de Passo Fundo. In: BATISTELLA, Alessandro (Org.). Patrimônio, memória e poder: reflexões 
sobre o patrimônio histórico-cultural em Passo Fundo. Passo Fundo: Méritos, 2011. 
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Introdução: A população com necessidades especiais é muito diversificada, e as diferentes 
condições de saúde dessa população requerem intervenções entre os campos da saúde e da 
educação. (BRACCIALLI, 2012). De modo geral, eles precisam de ajuda para realizar as atividades 
diárias, de modo que essa necessidade especial se estende aos cuidadores familiares, cuja qualidade 
de vida pode ser ameaçada pelas circunstâncias de cuidados frequentes dispensados àqueles. 
Portanto, a especificidade das necessidades especiais dos cuidadores está diretamente relacionada 
à qualidade de vida no contexto da saúde geral. E diante de situações de risco de malefício à 
sensação de bem-estar, as abordagens educativas ocupam lugar de destaque nos programas de 
intervenção. (BRACCIALLI, 2012). Sendo assim, objetivou-se relatar a experiência vivenciada na 
Equoterapia, na promoção do autoconhecimento e autocuidado com cuidadores e/ou familiares 
das crianças/adolescentes/adultos assistidos no projeto. 

Metodologia: O presente estudo trata-se de um relato de experiência, descritivo, vivenciado 
durante o Projeto Equoterapia da Universidade de Passo Fundo, pelos acadêmicos de enfermagem, 
do nono nível, no primeiro semestre de 2021. A Equoterapia é um projeto criado 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). É realizado na Fazenda da Brigada Militar, sendo que os grupos beneficiados são crianças, 
adolescentes e adultos com deficiências físicas, motoras e/ou intelectuais. Atualmente, o projeto 
está com os atendimentos sendo efetuados, mesmo diante a pandemia, pois segue todos os cuidados 
de segurança exigidos e necessários. As características clínicas de cada paciente na maioria das 
vezes inclui a necessidade de cuidados e, portanto, aumentam o grau de dependência dos pais 
e/ou cuidadores. Por sua vez, as famílias dessas crianças/adolescentes/adultos enfrentam o 
desafio de se adaptarem a esta situação. Dados apontados pela literatura, como dificuldades de 
desenvolvimento, comunicação, alimentação, interação e comportamento, são um desafio não só 
para as crianças afetadas, mas também para seus cuidadores e familiares (FILHA, 2018). Com a 
mudança epidemiológica mundial, pandemia causada pela Covid-19, as rotinas sofreram mudanças 
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drásticas em vários campos, toda a população foi afetada pela transformação e adaptação à nova 
realidade. A preocupação com a saúde mental das pessoas tornou-se cada vez mais intensa e 
necessária. Incidentes como este causam turbulência psicológica e social e afetam a capacidade 
de enfrentamento de toda a sociedade (LIMA, 2020). Infere-se então que a atuação da equipe 
multiprofissional, em especial dos profissionais de enfermagem, que atende esses pacientes e as 
suas famílias, são essenciais para oferecer o apoio/assistência necessária, diante das dificuldades 
evidenciadas no acompanhamento/cuidados dispensados para seus filhos, e no cuidado de sua 
própria saúde em meio a pandemia. Dessa forma, para pôr em prática o referido anteriormente, 
buscou-se a criação de atividades para estimular o autoconhecimento e autocuidado, como: 
meditação, roda de conversas e desafios com intuito motivacional, escuta ativa, bingo, entre 
outras ações desenvolvidas. O reconhecimento da qualidade de vida, percepção de saúde, desvio 
do foco para outras atividades diversificadas, e a mudança nas demais repercussões psicossociais 
encontradas na vida dos cuidadores, pode atuar na redução de influências negativas causadas pelo 
seu cotidiano.

Conclusão: Percebe-se que os profissionais da saúde devem criar um olhar sensível frente 
ao assunto de cuidar do cuidador. Também, deve-se fomentar a estruturação de uma rede de 
apoio para aumentar a qualidade de vida destes cuidadores e/ou familiares, sendo que o projeto 
equoterapia buscou a promoção da mesma, incentivando e promovendo o autoconhecimento e 
autocuidado. 

Referências: BRACCIALLI, Lígia Maria Presumido et al. Qualidade de vida de cuidadores de pessoas com 
necessidades especiais. Rev. Bras. Ed. Esp., v. 18, n. 1, p. 113-126, Jan/Mar 2012.

FILHA, Francidalma Soares S. Carvalho; SILVA, Hilma Mirella Costa e. COPING E ESTRESSE FAMILIAR 
E ENFRENTAMENTO NA PERSPECTIVA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. Rev. 
Cient. Sena Aires, v. 7, ed. 1, p. 23-30, Jan/Jun 2018.

LIMA, Carlos Kennedy Tavares et al. The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus 
disease). Psychiatry research, v. 287, p. 112915, 2020.
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Introdução: A visita domiciliar (VD) na Atenção Primária à Saúde é uma ferramenta utilizada 
para compreender a trajetória de vida da população e estabelecer vínculos entre profissionais 
e usuários, visando atender diferentes necessidades/demandas de saúde, atentando para a 
infraestrutura existente na comunidade (moradia, saneamento, etc.) e o atendimento à saúde das 
famílias (SANTOS et al, 2016). Também, a VD permite que a equipe faça um acompanhamento 
longitudinal, sendo que é através dela que são realizadas ações para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Objetivou-se relatar a experiência das visitas domiciliares realizadas 
durante a participação no projeto Redes de Cuidados Territoriais, dando ênfase para a educação 
em saúde e continuidade do cuidado. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado por 
acadêmicas do Curso de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo, efetuado no primeiro 
semestre de 2021 no projeto Redes de Cuidados Territoriais. O projeto tem o objetivo de 
desenvolver ações territoriais para entender o processo saúde-doença das famílias/comunidade, 
utilizando como base para que isso aconteça a realização de VD. Borges et al., (2017) ressaltam que 
na VD é possível conhecer o ser humano em suas particularidades e não somente em sua questão 
biológica, como geralmente acontece em níveis mais especializados de atenção à saúde. Portanto, 
ao intervir no compromisso com a saúde e a qualidade de vida dos usuários e da comunidade em 
questão, permite com que os profissionais compreendam seu papel de coadjuvantes no processo 
de transformação desta realidade. As VD foram executadas em grupos transprofissionais, sendo o 
mais alto nível de interação entre os profissionais de uma equipe, constituído por acadêmicos da 
área da saúde como Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia, Química e Programa de Residência Multiprofissional em Medicina Veterinária, além de 
integrar os cursos de Direito, Música e Pedagogia. Durante as visitas foi aplicado um questionário 
que norteava a construção de dados importantes para a continuidade do cuidado e assistência, 
semelhante a um plano terapêutico singular. Também, tendo como foco a educação em saúde, 
foram realizadas orientações frente às doenças e demandas encontradas nas residências, além 
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de cuidados diários para promover o autocuidado. A periodicidade da ação era de uma vez na 
semana. Evidenciou-se a importância desse acompanhamento e da continuidade desta ação pela 
equipe multiprofissional. O cuidado desempenhado no domicílio, prestado por meio da interação 
e do diálogo entre profissionais, sujeitos e seus familiares pode reverter o modelo hegemônico e 
proporcionar uma atenção integral e justa, proporcionando às pessoas uma melhor qualidade de 
vida. As visitas realizadas mostraram-se eficazes e tiveram boa aceitação. Os usuários na maioria 
das visitas mostraram-se à vontade com a conversa e preocupados com sua saúde e autocuidado. A 
participação no projeto oportunizou aprendizado para os acadêmicos e para os usuários assistidos, 
pois o vínculo entre esses sujeitos permitiu a troca de informações, resultando no desenvolvimento 
profissional e pessoal. 

Conclusão: Percebeu-se as visitas domiciliares como meio de aproximação entre a comunidade 
e o sistema de saúde, favorecendo o acesso aos serviços, ao mesmo tempo que humaniza o 
atendimento, e democratiza a saúde ao abordar as iniquidades em saúde. A vivência permitiu a 
modificação das práticas em saúde, onde a cada nova visita constituiu um novo aprendizado, lição 
de vida e troca de experiências. 

Referências: BORGES, F. R., et al. Estratégia educacional sobre visita domiciliar baseada no curso aberto 
massivo online. Rev Min Enferm. v. 21, n. 6, p. 1038, 2017. Disponível em: https://cdn.publisher.gn1.link/
reme.org.br/e1038.pdf. Acesso em: 29 jul. 2021. 

SANTOS, F. P. A., et al. Práticas de cuidado da enfermeira na Estratégia Saúde da Família. Revista 
Brasileira de Enfermagem. v. 69, n. 6, p. 1124-1131, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0034-
7167-2016-0273. Acesso em: 29 jul. 2021.
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Introdução: O trabalho apresenta a prática pedagógica realizada realizadas pelas Bolsistas 
Paidex e Estagiárias CIEE do Curso de Pedagogia/UPF, durante a pandemia no Projeto de Extensão 
conveniado entre as instituições UPF/HSVP- “Espaço Lúdico e de Atendimento Pedagógico”. 
O Espaço Lúdico e de atendimento Pedagógico, realiza suas atividades no Hospital São Vicente 
de Paulo, tendo como objetivo geral desenvolver ações pedagógicas e lúdicas com os pacientes 
da oncologia infanto juvenil, da pediatria, pronto atendimento e leitos. A criança hospitalizada 
enfrenta situações adversas durante seu tratamento, que muitas vezes é bastante longo e agressivo. 
Durante o tratamento a criança tem que lidar com medos e angústias, portanto a oportunidade de 
interagir com outras crianças em um espaço de ludicidade aprendizagens faz o tempo de espera 
passar de forma mais tênue, potencializando a sua criatividade, interação e alegria juntamente 
com suas famílias.

Metodologia: O Espaço Lúdico e de Atendimento Pedagógico, surgiu a partir das discussões 
estabelecidas entre as áreas da Educação e saúde no âmbito da curso de Pedagogia, cumprindo a 
legislação da criação de uma Brinquedoteca Hospitalar. O projeto de extensão busca integrar ensino, 
pesquisa e extensão. A proposta pedagógica tem como princípios o direito da infância, tendo como 
eixo condutor as interações e o brincar. As atividades organizadas para as crianças da pediatria 
e oncologia oportunizam jogos e brincadeiras de acordo com a sua faixa etária, possibilitando a 
integração com seus cuidadores. O atendimento a oncopedi, o tratamento oncológico se constitui 
como um marco desafiador para a família, a criança e adolescente acometido desde o momento do 
diagnóstico. A criança no ápice de sua performance e desenvolvimento físico, emocional e social 
vive um ciclo de imprevisíveis e contínuas hospitalizações, exames e procedimentos dolorosos e 
invasivos. Winnicott (1999) alerta para a importância do vínculo da criança com quem lhe presta 
cuidados ou interage com ela. O autor chama a atenção para o fato de que existe, sempre, uma 
relação de dependência entre os indivíduos. Para o autor, o isolamento individual seria nocivo 
para a saúde, a ponto de se sentir independente e vulnerável. Para o autor, a interação da criança 
com a ludicidade e as outras crianças traz momentos agradáveis influenciando em seu estado de 
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ânimo para enfrentar o tratamento. Manter a rotina antes do aparecimento da doença, melhora sua 
qualidade de vida durante e após o tratamento, pois as atividades lúdico pedagógicas devem fazer 
parte desse momento importante da vida dos pacientes. Desta forma o espaço lúdico proporciona 
momentos de intenso bem estar, onde ocorrem atividades pedagógicas e lúdicas, e o brincar se faz 
presente. É uma estratégia de ação que visa garantir a continuidade da aprendizagem de forma 
lúdica e promover a saúde integral durante o tratamento. O pedagogo, no contexto hospitalar é o 
profissional que permeia a relação entre a criança, a aprendizagem e a ludicidade, enquanto estes 
estão hospitalizados ou em quimioterapia ambulatorial. A partir da pandemia COVID-19, a rotina 
de atendimento no Espaço Lúdico modificou-se, implementando os IPEis, organizando tempos 
e espaços na sala de atendimento, respeitando o distanciamento social, estruturando horários 
de atendimento às crianças da oncopedi, pediatria, pronto atendimento e leitos. O planejamento 
pedagógico, realizado entre as coordenações UPF/HSVP, bolsistas PAIDEX e estagiários CIEE, 
acontecem através das reuniões pelo google meet .As atividades desenvolvidas pelas bolsistas 
e estagiários incluíram o uso de aplicativo como whsts (comunicação, self, fotografias, vídeos, 
mensagens), e pelo canal do YouTube contação histórias. Destaca-se, que é um processo de 
aprendizagem e interação que tem beneficiado a comunicação e as atividades lúdicas e pedagógicas. 

Conclusão: O aumento do atendimento às crianças da região do planalto e outros Estados é 
significativo. Investir na formação dos bolsistas PAIDEX, estudos da pedagogia hospitalar e o uso 
das ferramentas tecnológicas, qualifica o atendimento na Brinquedoteca Hospitalar e leitos.

Referências: WINNICOTT, D. Tudo começa em casa. Tradução de Paulo Sandler. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999.
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Introdução: Este estudo, ligado ao Doutorado em Educação da UPF, explora a temática do diálogo 
como princípio basilar da ação educativa que se desenvolve pela articulação professor-aluno. 
Neste contexto, a sala de aula é compreendida como espaço privilegiado aos agentes principais do 
processo pedagógico, que, cientes dos requisitos básicos exigidos para uma metodologia dialógica, 
têm condições de, por ela, se comprometer, se pronunciar e se transformar mutuamente. As reflexões 
apresentadas têm sua fonte no artigo intitulado “A prática pedagógica na sala de aula: princípios 
e métodos de uma ação dialógica”, de autoria de Elli Benincá, cuja publicação original ocorreu 
em 1982. Ao longo de sua trajetória profissional de mais de 40 anos como filósofo e educador na 
Universidade de Passo Fundo, o professor Elli influenciou uma geração de docentes e continua 
inspirando o processo de construção do conhecimento a partir da relação ética e libertadora com 
os outros. 

Metodologia: Este estudo teórico, viabilizado pela leitura, análise e reflexão do texto de Elli 
Benincá, ratifica a compreensão de que a prática pedagógica da sala de aula só será capaz de 
encontrar seu verdadeiro significado ao se transformar em ação educativa e que tal transformação 
só é possível pelo diálogo. Entende-se que diálogo é “a manifestação recíproca das pessoas por 
meio da palavra. (...) No diálogo, as pessoas se anunciam e se revelam” (2010, p.110). Assim, para 
além de uma estratégia pedagógica, o diálogo torna-se um princípio educativo. Está, no entanto, 
sujeito a empecilhos que o obstaculizam, entre eles, a superficialidade das relações humanas; 
a dificuldade do homem de revelar a si mesmo e de comprometer-se com o pronunciar da sua 
consciência. Para o autor, a sala de aula deve ser um terreno fértil para que o diálogo aconteça e 
o professor é o responsável por desencadear uma metodologia dialógica por meio de estratégias 
de ensino que permitam ao aluno apropriar-se das condições para o debate. Desta forma, 
entende-se que cabe ao professor orientar o aluno a observar, a pesquisar, a ler individualmente e 
coletivamente sobre o assunto a ser estudado, preparando-o para que o diálogo possa ter condições 
de se estabelecer. “O que importa é que o aluno esteja habilitado a confrontar seus conhecimentos 
com o dos colegas e do professor. No confronto em sala de aula, professor e aluno poderão conferir 
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a veracidade ou a inadequação desses conhecimentos” (2010, p.112). Em síntese, o debate precisa 
partir do conhecimento prévio do aluno (seu contexto e experiência de vida), ser alimentado pelo 
confronto de ideias e intervenções do professor, para, então, transformar-se em construção de 
consciência, ou seja, aprendizagem. Ao defender o diálogo como princípio pedagógico de sala de 
aula, Benincá aponta requisitos indispensáveis para sua eficácia, necessários ao professor, como 
também ao estudante e à instituição de ensino, ressaltando a premissa de que o diálogo sempre 
requer a disposição do outro para se efetivar. Exige, do professor, a postura de manter-se como 
aluno de si mesmo (em autocrítica e em formação continuada); do aluno, a obrigatoriedade de 
preparar-se antecipadamente para a aula, pela leitura, observação, experimentação; de ambos, 
a atitude investigativa, ilustrada, por exemplo, pelas constantes visitas à biblioteca, cabendo à 
instituição escolar mantê-la organizada e atualizada. Tais considerações desafiam os docentes 
de hoje a retomar o significado e a força do diálogo nos espaços virtuais de aprendizagem, que 
marcam a relação pedagógica estabelecida pelo tempo pandêmico em dimensões nunca antes 
imagináveis. Igualmente, tais ponderações ratificam o planejamento pelo viés do protagonismo 
discente, priorizando metodologias ativas, como, por exemplo, a sala de aula invertida, de modo 
a reservar o tempo da sala de aula (como um laboratório de experimentação pedagógico) para o 
debate, vivência e elaboração da experiência da aula. 

Conclusão: As referências conceituais desenvolvidas por Benincá são ainda pertinentes, porque 
atingem a essência do ato educativo como prática libertadora, que conduz à criatividade e 
independência. A prática dialógica em sala de aula demanda formação continuada do educador; 
preparação do aluno ao debate; uso eficiente da biblioteca (física ou virtual) e exercício sistemático 
da leitura e da escrita. 

Referências: BENINCÁ, Elli. A prática pedagógica em sala de aula: princípios e métodos de uma 
ação dialógica. In: BENINCÁ, Elli; MÜHL, Eldon Henrique (Org.). Educação: práxis e ressignificação 
pedagógica. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2010. 
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Introdução: A Pandemia de SARS/COVID-19 afetou todos os setores da vida. Dentre os setores 
mais afetados está a educação escolarizada. Realizada, em essência a partir da socialização, manter 
escolas abertas era um risco à saúde pública. Entre 11 e 23 de março de 2020, todas as escolas 
de educação básica brasileiras suspenderam as aulas presenciais, amparadas na lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, ratificada pela MP nº 934, de 1º de abril de 2020. A rede municipal 
de ensino de Passo Fundo/RS igualmente decretou o fechamento das escolas e a suspensão de 
atividades presenciais. Em meio às incertezas que se seguiram, a Escola Wolmar Salton vivenciou 
a experiência histórica, tomando-a como motivo para as reflexões acerca da própria função social 
da escola. Assim, o texto narra a experiência da escola, embalada pela narrativa circunstanciada de 
uma vivência singular e reflexiva, onde a escola buscou novas formas de interpretar papéis sociais 
e, de fato, se reinventar.

Metodologia: No ano de 2020 questões corriqueiras, como a presença física diária de professores 
e alunos na escola, passaram a ser proibidas. Tal movimento não poupou nenhuma escola, nenhum 
sujeito. A Escola Municipal Womar Salton, de Passo Fundo/RS, também fechou as portas em 
março de 2020, inaugurando um período de isolamento físico, acompanhado por uma série de 
ações efetivas, objetivando tornar a histórica experiência que se desenhava em um movimento 
também educativo. Com tal objetivo, foram desencadeadas ações em 03 dimensões: o zelo para 
com os alunos e a comunidade; a manutenção do vínculo afetivo e pedagógico e a continuidade 
dos processos de engajamento do corpo docente e funcional. A primeira dimensão foi caracterizada 
essencialmente pela manutenção do contato com a comunidade escolar, através de redes sociais, 
o que envolveu a chamada busca ativa dos alunos e famílias com eventual distanciamento. Já a 
segunda dimensão organizou-se através do diálogo permanente entre alunos, família e escola, com 
a realização de atividades pedagógicas e formativas, sempre com o cunho de envolvimento familiar 
e afetivo. Tais atividades foram destaque inclusive na mídia local, como na atividade relacionada 
ao Dia de Ação de Graças (https://www.onacional.com.br/cidade,2/2020/11/30/emef-wolmar-
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salton-desenvolve-at,113438). Além disso, as atividades priorizaram a relação interdisciplinar e 
o engajamento da família na feitura das propostas. Por fim, a terceira dimensão pautou-se pela 
mobilização do corpo docente e funcional em duas perspectivas: a) o cuidado, com a elaboração 
ostensiva de campanhas de auxílio aos alunos em situação de risco e vulnerabilidade social; 
espaços sistemáticos para que os sujeitos pudessem partilhar seus sentimentos e, b) a perspectiva 
pedagógica, com a manutenção de reuniões semanais para estudo das legislações exaradas em 
relação ao momento pandêmico; monitoramento crítico da situação contextual; debates acerca do 
papel da escola na formação humana – posto que o tema foi colocado em xeque com o cenário 
histórico que se desenhou -, além de momentos de discussão sobre o currículo escolar e o Projeto 
Pedagógico. Essas dimensões e suas respectivas ações alinharam a escola à perspectiva freireana 
de aprendizagem, quando o autor informa que... nas condições de verdadeira aprendizagem 
os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 
ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente 
de saber ensinado, em que o objeto ensinado é aprendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido 
pelos educandos (FREIRE, 2005, p.26). Assim, de maneira autônoma e autoral, o alinhamento da 
equipe diretiva com a comunidade escolar, favoreceu a busca de alterativas críticas e construtivas 
para transformar o momento de exceção em um tempestivo momento de aprendizagem, reflexão, 
exercício da empatia e formação humana. 

Conclusão: O ano de 2020 foi histórico para a Escola Wolmar Salton... além de assinalar os 60 
anos de sua fundação, coincidiu com uma conjuntura singular que afetou a rotina da educação 
escolarizada. Nesse cenário desfavorável, a escola empenhou-se em ações de mobilização e 
engajamento afetivo e pedagógico que humanizaram o momento e tomaram a travessia como um 
movimento de aprendizagem e reinvenção. 

Referências: FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43ªed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
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Introdução: Quando aços passam pelo processo de estampagem a quente, técnica de conformação 
muito utilizada na indústria automotiva por conseguir elevar a resistência mecânica dos aços 
avançados (KARBASIAN; TEKKAYA, 2010), a atmosfera e o tempo que as peças permanecem 
dentro do forno é de extrema importância (COLPAERT, 2008). Quando esses parâmetros de 
aquecimento não são seguidos ocorre a descarbonetação superficial, o que prejudica as propriedades 
mecânicas e microestruturais do material. Nesse trabalho, é relatada a metodologia que possibilitou 
caracterizar o aço 22MnB5+NbMo após descarbonetação resultante de uma têmpera faltosa.

Metodologia: Inicialmente foi realizada a caracterização da superfície do material. Foi realizada 
a verificação da composição química, análise de microestrutura através de micrografia e medição 
da microdureza. Na superfície lateral da amostra foi realizado uma medição de microdureza de 
varredura, para verificar se ocorria um aumento de dureza na região central, característico de 
uma área com maior teor de carbono. Posterior a esses ensaios o corpo de prova recebeu um 
corte longitudinal de 1 mm sobre a superfície superior da amostra, possibilitando a verificação da 
composição química na área central do material. Ao se realizar a análise de microdureza foi possível 
visualizar uma grande diferença entre a dureza superficial encontrada e a esperada pela literatura. 
A média das durezas encontradas é 1,7 vezes menor do que o documentado, característico de um 
material com um teor de carbono reduzido. Na avaliação de microdureza de varredura a amostra 
de 7 mm de espessura foi seccionada em três regiões, região superficial superior e inferior e região 
central. Nessa análise foi possível verificar um aumento na média de durezas na região central. 
A microestrutura encontrada foi ferrita com agregados de carboneto. Esse material é conhecido 
por sofrer uma transformação completamente martensítica de microestrutura ao ser estampado 
a quente, uma estrutura que garante elevada dureza, diferente do que foi verificado. Por fim ao 
comparar a composição química da peça na região superficial e na região central foi possível 
comprovar que existe uma grande diferença no teor de carbono entre as duas regiões. A região 
central apresentou um teor de carbono aproximadamente 60% maior do que a superfície. 
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Conclusão: A partir do presente trabalho, pode-se evidenciar a verificação de descarbonetação 
em um material após aquecimento em condições irregulares. A partir desse relato, tem-se ainda 
como conclusão a importância de seguir uma metodologia no processo de têmpera de materiais.

Referências: COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. 4 ed. São Paulo: 
Edgar Blucher, 2008. 

KARBASIAN, H.; TEKKAYA, A. E. A review on hot stamping. Journal of Materials Processing Technology, 
v. 210, n. 15, p. 2103–2118, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2010.07.019
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Introdução: A pesquisa envolve a catalogação dos artistas rio-grandenses que integram o 
acervo do Museu de Artes Visuais Ruth Schineider, da Universidade de Passo Fundo, bem como a 
produção de material educativo, 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, em formato online e impresso, que apresentem a biografia dos artistas, as obras, as 
temáticas, os processos, as técnicas e materiais utilizados nas produções. A pesquisa que envolve 
obras de artistas locais, como Ruth Schneider, Glauco Pinto de Moraes, Roseli Doleski e Paulo da 
Siqueira, importantíssimos para a cultura local.

Metodologia: A pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa, em que se considera que 
há uma relação indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 
ser traduzido em números. Esta 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. A pesquisa envolverá inicialmente 
estruturação da pesquisa teórica, “[...] utiliza-se fundamentalmente das contribuições dos diversos 
autores sobre determinado assunto. A pesquisa teórica, será desenvolvida com base em material 
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. (GIL, 2002, p. 44). Após 
a seleção do material, este deverá ser lido, analisado e interpretado. A pesquisa teórica abordará 
escritos a respeito do conceito do Museu de Artes Visuais, o histórico dos Museu de Artes Visuais 
Ruth Schneider, reflexões sobre a arte, o artista, a obra de arte, bem como, sobre o material 
didático como processo educativo. A pesquisa documental será utilizada como método para 
realizar o mapeamento dos artistas que fazem parte do acervo do Museu de Artes Visuais Ruth 
Schneider, com o intuito de catalogar os artistas rio-grandenses. Andrade (1993, p. 98) aponta que, 
durante o processo investigativos, ¿os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 
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interpretados, sem que o pesquisador interfira neles¿. Durante a processo catalogação as bolsistas do 
projeto desenvolverão as seguintes ações: 1. Realização do mapeamento dos artistas rio-grandenses 
que pertencem ao acervo do museu de Artes Visuais Ruth Schneider. 2. Catalogação das obras dos 
artistas, que fazem arte do acervo do museu de Artes Visuais Ruth Schneider. 3. Identificação dos 
processos artísticos, as temáticas, as técnicas e os materiais. 4. Fotografar em alta qualidade as obras 
do museu que serão abordadas. 5. Entrevista dos artistas e/ou figuras relacionadas aos artistas, 
em formato de vídeo. 6. Formulação, a partir das entrevistas e pesquisa teórica, de uma produção 
audiovisual e um texto sobre a trajetória, técnicas e temáticas dos artistas, os quais serão inseridos 
no site do MAVRS. 7. Formulação em formato PDF, um material educativo, que apresentará todos 
os conteúdos presentes no site do MAVRS, mais reflexões sobre o contexto histórico, informações 
técnicas e atividades educativas. 8. Disponibilização do material educativo no site do MAVRS, e 
divulgar nas mais diversas plataformas, visando um amplo acesso por parte da população local. 
9. Se possível, a realização da impressão do material e sua disponibilização, para sirva de estudo 
na biblioteca da UPF, aos órgãos de cultura e ensino da cidade e região 10. Elaboração de artigo 
científico, com base nos resultados da pesquisa. 11. Divulgação dos resultados da pesquisa em 
eventos científicos. 

Conclusão: Os resultados da pesquisa serão utilizados como fonte para a produção de um 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. Os resultados da pesquisa serão utilizados como fonte de novos conhecimentos nas áreas 
de artes e educação.

Referências: GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994.

ARRAIS, Gardner de Andrade. Educação Estética em Museus Virtuais de Arte: possibilidades de formação 
para os alunos do curso de artes visuais do ifce. 2013. 159 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação, 
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2013.

RICHARDSON, R. (coord.) et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1989.

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.
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Introdução: A trajetória de vida de Gladstone Osório Mársico é o recorte do estudo que se inicia 
com seu nascimento em 5 de abril de 1927, em Viadutos ex distrito em Erechim/RS, até a data de seu 
falecimento, em 23 de abril de 1976 em Porto Alegre/RS. Objetiva-se analisar a trajetória política, 
literária e social de sua existência. O estudo justifica-se devido ao seu envolvimento com os grupos 
étnicos indígenas, afro-descentes e imigrantes, que formaram o povoamento erechinense. Visto 
que, atuou como vereador erechinense no período de 1956-1959, e advogado da companhia inglesa 
judaica de colonização, Jewish Colonization Association. Já na literatura teve renome nacional, 
como escritor satírico, das quais suas obras são; o livro de contos Minha morte e outras vidas 
(1958), e os quatro romances; Gatos à Paisana (1962) Cogumelos de Outono (1972) Cágada (ou a 
história de um município a passo de) (1974) e Furúnculo (1994) - póstumo, através da pesquisa de 
Vera Beatriz Sass. 

Metodologia: O estudo, em termos teóricos metodológicos, dialoga com o conceito de trajetória 
de Schmidt (1996), surge o cruzamento de fontes inclui ainda revisão bibliográfica, documentos 
e fontes orais. Pautado nos dados coletados, podemos afirmar que o escritor, profissional liberal 
atuou na política local da cidade de Erechim, seus pais “se chamavam Maria Carolina Osório 
Mársico, Fábio Sebastião Mársico” segundo a filha (LEHMANN, 2019), naturais de São José/SC. 
Após o casamento, o casal transferiu residência para Viadutos/RS, onde nasceu o primogênito 
Gladstone (1927). Estudou inicialmente em Erechim no Colégio Medianeira, e depois estudou no 
Colégio Catarinense, aos 11 anos, fundou um jornal feito a carimbo e distribuiu aos seus colegas 
do Colégio Catarinense. Posteriormente, em Porto Alegre, enquanto estudante no Colégio Rosário, 
produziu o primeiro jornal, feito a mimeógrafo. A família também propiciou uma formação 
musical aos filhos: Leda e Lígia estudavam piano e canto, e Gladstone tocava violino. Iniciou o 
cursou Ciências Jurídicas na PUCRS em 1946. Em 1952 casou-se com Yvonne Salomoni, o casal teve 
três filhos: Rosângela nascida em 1953, Fabíola em 1954 e Gladstone Mársico Filho em 1955. Em 
parceria com o advogado João Caruso, e posteriormente, seu irmão Gilberto Mársico, mantiveram 
juntos um escritório de advocacia situado no centro de Erechim, na Rua Torres Gonçalves, 155. 
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Um dos fundadores do clube Lions Clube de Erechim, dirigente do clube esportivo Ypiranga 
Futebol Clube, assessor jurídico da URI e da Companhia Telefônica erechinense. Atuou na vida 
pública como vereador elaborando mais de 30 projetos de lei aprovados. Já na Literatura iniciou 
sua trajetória em 1958, com a publicação do livro de contos intitulado Minha morte e outras vidas, 
prefaciado e elogiado pelo escritor Darcy Azambuja. Em 1962 publicou Gatos à Paisana, e na 
56º aniversário de Erechim foi homenageado na Feira do Livro, realizada durante a Semana do 
Município - Biênio da Colonização e Imigração. Em 1972, foi lançado Cogumelos de Outono, o 
crítico literário Temístocles Linhares, em sua obra História Crítica do Romance Brasileiro (1987, 
s/p), considerou Cogumelos de Outono “o maior romance satírico jamais escrito entre nós”. Em 
outra crítica, publicada na revista Veja, sessão de Literatura, sob o título À espera do Führer (edição 
nº 187, de 5 de abril de 1972, p. 88), considerou Gladstone Mársico o “melhor talento satírico da 
nova literatura brasileira”. Recebeu um convite de trabalho pela Editora Abril para escrever na 
revista Veja, mas o recusou, em função do excesso de trabalho e da vontade de empenhar-se na 
escrita da obra Forúnculo. Em 1974, publicou Cágada (ou a história de um município a passo de), 
sua última obra em vida, tratando da imigração judaica da colônia de Quatro Irmãos. Em 1994, foi 
publicado o romance Furúnculo, obra póstuma publicada por Vera Beatriz Sass, que faz uma sátira 
ao poder judiciário.

Conclusão: O estudo é uma parte ínfima da tese de doutorado iniciada em 2020, que ainda 
está em andamento, mas permite afirmar que a trajetória de vida de Mársico têm a contribuir 
ao processo de entendimento da colonização e imigração erechinense, visto que Mársico muito 
contribuiu para a cidade Erechim, ora por meio da sua participação na política ora pela sua escrita 
satírica na literatura.

Referências: LEHMANN, Rosangela Mársico. Suíça, via facebook, 15 jan. 2019.

LINHARES, Temístocles. História Crítica do Romance Brasileiro. Rio de Janeiro: Itatiaia, 1987.

RODRIGUES, Gláucia Elisa Zinani. A representação do imigrante judeu no RS: Cágada e O exército de um 
homem só. Disponível em: <http://www.moacyrscliar.com/wp-content/uploads/2019/11/dissertacao-
mestrado-glaucia-zinani-rodrigues.pdf >. Acesso em: 06 jun. 2021.

SCHMIDT, Benito Bisso. Uma reflexão sobre o gênero biográfico: a trajetória do militante socialista 
Antônio Guedes Coutinho na perspectiva de sua vida cotidiana (1868-1945). Porto Alegre. Dissertação de 
mestrado em História – UFRGS, 1996. 
VEJA. Sessão de Literatura. À espera do Führer (edição nº 187, de 5 de abril de 1972, p. 88).

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 4.555.066
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Introdução: O fenômeno da não-marcação de gênero (também conhecido como “linguagem 
neutra”) é antigo e tem ganhado notoriedade nas mídias digitais conforme mais pessoas vêm 
cobrando e problematizando o seu uso. Com vista na problemática deste fenômeno da linguagem, 
este trabalho propõe como objetivo refletir sobre o fenômeno sob a perspectiva bakhtiniana de 
linguagem e delimita sua problemática como sendo: quais são as contribuições da perspectiva 
bakhtiniana de linguagem na reflexão sobre o fenômeno da não marcação de gênero na Língua 
Portuguesa (LP)? A escolha deste enfoque se justifica com o fato de que o Círculo de Bakhtin, com 
sua concepção axiológica de linguagem e que busca entender os fenômenos linguísticos juntamente 
com o contexto sócio-histórico de sua produção para uma compreensão plena, pode possibilitar 
uma visão apurada do fenômeno da não marcação de gênero, que ainda possibilita (e necessita) 
de vasta apuração.

Metodologia: Tendo em vista que, para os pensadores do Círculo de Bakhtin, a língua deve 
ser estudada não apenas em sua estrutura, mas entendida como um fenômeno da relação entre 
sujeitos falantes e ouvintes, pertencentes a uma coletividade linguística socialmente organizada 
(VOLÓCHINOV, 2018[1929]), a metodologia deste trabalho consiste em revisitar, através de 
uma pesquisa de tipo bibliográfico, os fundamentos do Círculo de Bakhtin, tendo como texto 
base Marxismo e filosofia da linguagem, de Valentin Volóchinov, e os textos de estudiosos do 
assunto, como Carlos Alberto Faraco (2003), Valdemir Miotello (2012) e Augusto Ponzio (2008), 
para observar como tais princípios iluminam do fenômeno da não marcação de gênero na Língua 
Portuguesa. Esta pesquisa não busca analisar corpus. Ela se detém à reflexão da não marcação de 
gênero na língua enquanto fenômeno social originado na interação entre sujeitos historicamente 
localizados. Como resultados, a pesquisa considera que o pensamento do Círculo de Bakhtin, 
mais especificamente os desenvolvidos por Valentin Volóchinov em Marxismo e Filosofia da 
Linguagem, é uma fonte rica para que se compreenda o fenômeno da não marcação de gênero 
na Língua Portuguesa. Destaca-se que: 1) o fenômeno da não marcação de gênero acontece por 
motivações ideológicas; 2) este fenômeno busca alcançar a ideologia oficial e alterar a norma; 3) 
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durante esse processo, os valores ideológicos de seus signos serão postos em prova pelo horizonte 
social ao qual ele se dirige e deseja convencer (no caso da não marcação de gênero os falantes de 
Língua Portuguesa); 4) o termo “pronome neutro” e variantes não é ideal por entendermos que 
não existe neutralidade na linguagem e propomos substituí-lo por “não marcação de gênero”; 5) 
estes signos ideológicos somente poderão ter algum efeito na ideologia institucionalizada caso a 
grande maioria de falantes de falantes faça uso cotidiano dessas formas, uma vez que existe uma 
relação de codependência entre ideologia oficial e cotidiana; 6) o fenômenos da não marcação 
de gênero é fundamentalmente linguístico e, sendo a palavra o principal medium de circulação 
ideológica, ela “reflete – ‘refrata’ – a realidade segundo projeções de classe diferentes” (PONZIO, 
2008, p. 118); 7) mesmo que aparentemente revolucionárias, estas forças têm o mesmo objetivo 
dominador de ocupar as ideologias oficiais e impôr-se como regra, uma prova disso é que nos 
círculos sociais onde estas formas são aceitas e usadas há suas regras já oficializadas. 

Conclusão: Conclui-se que esta reflexão não é exaustiva e não buscou uma compreensão absoluta 
do fenômeno em questão. Antes disso, buscou-se inspirar as futuras pesquisas, tão acaloradas 
atualmente, tematizando a não marcação de gênero na língua, a atentar ao fato de que o Círculo de 
Bakhtin pode contribuir a este debate.

Referências: FARACO, Carlos Alberto. Linguagem e diálogo: as idéias linguísticas do Círculo de Bakhtin. 
Curitiba: Criar edições, 2003.

PONZIO, Augusto. A revolução Bakhtiniana. São Paulo: Contexto, 2008.

VOLÓCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico na ciência da linguagem. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2018[1929].

MIOTELLO, Valdemir. Ideologia. In: BRAIT, Beth. Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2012. p. 
167-177.
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Introdução: Este artigo inspira-se no contexto pandêmico de 2021 e nos discursivas que este 
momento fez surgir. Buscou-se apoio no pensamento desenvolvido pelo Círculo de Bakhtin 
e organizado pela proposta da Análise Dialógica do Discurso (ADD) para propor a seguinte 
temática: a narrativa que acusa a China de ter fabricado o coronavírus responsável pela pandemia 
de Covid-19 e os discursos que se afiliam a ela. A partir desta temática, delimita-se como objetivo 
deste trabalho explicitar os valores sociais que ecoam nos discursos que concordam ou desconfiam 
da narrativa que acusa a China de ter fabricado o Sars-CoV-2 em comentários de posts do Facebook 
do jornal digital GZH. O interesse por esta delimitação se deve à frequente circulação dessa 
narrativa na internet, e por se entender que poucos ambientes de interação proporcionam tão ricos 
materiais para análise do que as redes sociais. A ADD se mostra como eficaz aparato teórico para 
se compreender o plano axiológico desta narrativa.

Metodologia: Este trabalho parte do princípio de que há dois grandes grupos sociais que 
compõem seus discursos a partir de valores relativamente estáveis e semelhantes a respeito da teoria 
em questão: apoiadores e opositores. Intriga saber quais serão as vozes que ecoam nos discursos 
analisados e como seus enunciadores caracterizam e distinguem os valores que as compõem de 
suas opositoras. O primeiro grupo, o de apoiadores da teoria, tem diversos apoiadores de variados 
estratos sociais, sendo, talvez, o mais emblemático o ex-presidente dos Estados Unidos da América 
(EUA), Donald Trump. Desde o início da pandemia de Covid-19, Trump foi um grande acusador 
da China e colaborou com a popularização da narrativa em questão. No Brasil, o Presidente Jair 
Bolsonaro e alguns de seus ministros também se mostraram crentes na ideia de que a China 
criou a Covid-19 em laboratório. Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho analisou um 
total de 92 comentários que concordam ou suspeitavam da narrativa de que a China criou o novo 
coronavírus para se aproveitar da venda de equipamentos médicos, equipamentos de segurança 
e vacinas, de um total de 460 comentários de três posts do perfil do Facebook do jornal digital 
GZH. Os resultados mostram os valores que ecoam nos discursos dos adeptos da narrativa de 
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que a China criou a Covi-19 nos comentários de posts do Facebook do jornal digital GZH são 
associados à direita nacionalista, democrata, bolsonarista e trumpista, enquanto os valores que se 
opoem a esta mesma narrativa se relacionam com a esquerda progressista, petista e comunista. 
Também é percebido um valor de “revelação” por parte dos apoiadores da narrativa em questão 
ao entenderem que finalmente, com Biden pedindo investigações a respeito da origem do vírus 
na China, seus discursos podem ser avaliados com prestígio pelos seus opositores. Além disso, a 
ADD e o pensamento do Círculo de Bakhtin defendem a ideia de que os indivíduos constituem 
a si e a seus discursos em uma relação dialógica uns com os outros ao seu redor. Desta relação 
conflituosa, novos valores sociais e reavaliações são construídos. Com isso em mente, percebeu-se 
nos discursos analisados o reconhecimento mútuo dos discursos e dos valores sociais constituintes 
destes discursos de seus aliados e opositores nos dois grupos sociais em questão neste trabalho: 
defensores e críticos da teoria de que a China criou a Covid-19 em laboratório. Ao fazerem isso, 
ambas as partes assumem os valores que constituem seus horizontes sociais e, em uma tentativa 
monologizante, enquadram todos os valores que se opõem aos seus em um único plano, de modo 
a excluir todas as particularidades e nuances de suas posições. 

Conclusão: Os resultados deste trabalho servem apenas para análise dos discursos produzidos 
pelos grupos sociais em questão e não devem ser generalizados. Desse modo, percebe-se associações 
axiológicas que distinguem os discursos da direita e da esquerda política entre, respectivamente, 
pró e anti a narrativa de que a Covid-19 foi criada em laboratório. Valores reconhecidos e assumidos 
por ambos os grupos.

Referências: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006.

FARACO, Carlos Alberto. Linguagem e diálogo: as idéias linguísticas do Círculo de Bakhtin. Curitiba: 
Criar edições, 2003.

VOLÓCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico na ciência da linguagem. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2018[1929].
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Introdução: Com a imigração de diferentes povos para o Brasil, a tarefa de ensinar a língua 
portuguesa (LP) a essas pessoas se apresenta como um desafio iminente à realidade de muitas 
instituições de ensino, de escolas a universidades, que severas vezes se engajam nessa tarefa. Com 
vista nisso, na perspectiva de um estudante de Letras, protagonista do processo de ensino, este 
trabalho tem como tema o ensino de LP para imigrantes, desenvolvido no Projeto Aluno Apoiador 
do SAES-UPF, a partir do qual se delimita o seguinte objetivo: apresentar o trabalho de ensino 
de LP desenvolvido com um estudante da UPF imigrante, por meio de uma sequência didática, 
e os desafios neste processo. Este trabalho se justifica na medida em que buscou contribuir para 
o processo de inclusão do estudante, no meio acadêmico e, em especial no curso de Ciências da 
Computação, bem como pode provocar a reflexão sobre a complexidade da tarefa de se ensinar 
um idioma.

Metodologia: Em abril de 2021/1, o Aluno Apoiador SAES-UPF recebeu a demanda de 
trabalhar junto a um estudante de graduação imigrante (EGI) para auxiliar em seu aprimoramento 
na comunicação em LP. O grupo de apoio foi formado inicialmente por 2 voluntários, estudantes 
de Letras, mas apenas um permaneceu no Projeto. O EGI de 20 anos, natural de Bangladesh, língua 
materna Bangali, relatou que o pouco conhecimento de LP que adquiriu em um ano residindo no 
Brasil, foi adquirido em seu trabalho como auxiliar de produção de uma indústria de alimentos. Por 
isso, as interações para o ensino de LP aconteceram principalmente em inglês, por ser de domínio de 
ambos. Com base nos estudos de Diniz (2018) e Amado (2013), a preocupação inicial foi fazer com 
que o ensino da LP se aproximasse das tarefas de interesse e necessidades do EGI, com temáticas 
conectadas àquelas estudadas em seu curso de graduação e às suas práticas do dia a dia. Como ponto 
de partida do planejamento das aulas, utilizamos gêneros autênticos utilizados pelos professores 
das disciplinas de seu curso, ou textos menos complexos de assuntos semelhantes, buscando 
desenvolver a leitura, principalmente. Os encontros semanais aconteceram remotamente. A falta 
de assiduidade de EGI aos encontros foi fator que contribuiu para a desmotivação dos apoiadores, 
chegando à desistência de um deles nessa tarefa. O EGI justificou as faltas por sua desgastante 
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rotina de trabalho e de estudo. Como grande parte dos estudantes da UPF, o EGI é trabalhador 
durante o dia. O trabalho desempenha um papel importante na vida do EGI: garante o salário com 
o qual paga a faculdade e ajuda a família, além de ser seu principal meio de interação com falantes 
nativos da LP. Apesar disso, ao longo dos encontros foi possível diagnosticar as dificuldades do 
EGI com a LP já em tarefas cotidianas do universo acadêmico. Quanto aos aspectos linguísticos, as 
aulas de apoio focaram nas flexões de gênero e de verbo e pessoas do discurso, por serem aspectos 
necessários à leitura e à compreensão de textos em LP. Como estratégia de aprendizado, por 
iniciativa própria, o EGI mantinha um caderno de vocabulário, para registrar as novas expressões 
que surgiam ao longo do dia. No último mês, com o propósito de desenvolver a escrita em LP, 
elaboramos uma sequência didática (SD) centralizada no aprendizado do gênero carta de intenção 
de trabalho. A SD foi construída com base em Araújo (2013), para ser desenvolvida em 5 encontros 
(16 a 30 de junho). Constituiu-se de uma produção inicial para verificação dos conhecimentos de 
EGI sobre o gênero estudado. Seguiram-se dois módulos para a exposição das características de 
forma e conteúdo do gênero em questão, tendo como finalização a produção de um carta a fim de 
avaliarmos o progresso do aluno, bem como nossas opções metodológicas. Pelo fato de EGI ter 
comparecido em apenas 2, dentre os 5 encontros, o trabalho ficou prejudicado, não sendo possível 
completar a SD.

Conclusão: O domínio da LP é fundamental para a interação e inclusão, além de um desafio para 
o sucesso acadêmico de um estudante imigrante em nosso contexto. Também fomos desafiados, 
como estudantes de Letras, a pensar no ensino da LP como língua não materna, mas sim adicional 
e de acolhimento para EGI.

Referências: AMADO, R.S. O ensino de português como língua de acolhimento para refugiados. Revista 
SIPLE, Brasília, ano 4, n. 2, out 2013. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1PU5MCAL2pd-
SdPwoz2zpfO-b_D_QXI68/view>. Acesso em: 05 ago. 2021.

ARAÚJO, Denise Lino de. O que é (e como faz) sequência didática? Entrepalavras, Fortaleza, v.3, n.1, p. 
322-334, jan/jul 2013. Disponível em: <http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/
article/view/148/181>. Acesso em: 05 ago. 2021.

DINIZ, Izabel Cristina Silva; CRUZ, Júnia Moreira da. Elaboração de material didático para o ensino de 
português como língua de acolhimento: parâmetros e perspectivas. The specialist, v. 39, n.2, 2018.
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Introdução: O Brasil assinou e retificou importantes tratados internacionais visando a 
conservação da diversidade genética de plantas cultivadas e raças animais domesticadas ou não. 
Entre eles, pode-se destacar o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e 
Agricultura - TIRFAA (FAO, 2002), que tem como objetivo a conservação e o uso sustentável dos 
recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, assim como a repartição justa e equitativa 
dos benefícios derivados da sua utilização. Com vistas na implementação do acordo, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Unidade Passo Fundo (Embrapa Trigo) disponibilizou 
204 genótipos de sementes suas coleções para o TIRFAA. Levando em conta a importância do 
conhecimento da variabilidade genética, este trabalho tem como objetivo a avaliação da diversidade 
genética desses 204 genótipos de trigo disponibilizados à Coleção TIRFAA utilizando ferramentas 
computacionais para análise estatística e visualização de dados. 

Metodologia: Os experimentos físicos foram conduzidos na Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS. 
Adotou-se o delineamento experimental de blocos aumentados de Federer e os 204 genótipos foram 
avaliados nos seguintes caracteres agronômicos (Scheeren, 1984): dias da emergência ao espigamento 
(DE), dias para a maturação (DM), altura de planta (AP) em centímetros (cm); e rendimento estimado 
de grãos (RG) (kg ha-1). Além disso foram avaliadas outras características como classificação sazonal, 
hábito vegetativo, comprimento da arista, pigmentação da aurícula, e frequência de curvatura da 
folha bandeira. Para realizar as análises foi utilizado o Programa GENES (Cruz, 2013), um software 
livre destinado a realizar análises fundamentadas em modelos estatísticos e biométricos. Nessa 
ferramenta, aplicou-se primeiramente a análise de variância e o coeficiente de Pearson (p < 0.05) na 
avaliação. Além disso, para estimar a dissimilaridade genética entre os pares de acessos, calculou-se 
uma matriz de Mahalanobis (D2) e, baseada nela, foi realizado uma análise de agrupamento através 
do método de Tocher. Com base nos resultados, observou-se que a análise de variância apontou 
efeito significativo dos tratamentos para todos os caracteres (Tabela 1), o que indica que os genótipos 
são contrastantes. Através do método de Tocher, foram formados 10 grupos de diversidade, sendo 
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que o Grupo I reuniu o maior grupo de genótipos. Isso sugre que eles fazem parte de um mesmo 
grupo heterótico. Para as combinações, recomenda-se que sejam realizadas entre genótipos de grupos 
distintos. Na análise de importância dos caracteres, rendimento (60,7%), altura de planta (18,9%) e 
dias para maturação (11,4%), perfizeram uma média acumulada de auto vetores de 91%, destacando 
uma maior contribuição para a divergência entre os genótipos. Esses dados serão disponibilizados 
livremente no Portal de Recursos Genéticos Vegetais Alelo (EMBRAPA, 2019). Paralelamente, 
estudou-se a biblioteca pandas (https://pandas.pydata.org), um software em linguagem Python 
para manipulação e análise de dados. Ele oferece estruturas e operações para manipular tabelas 
numéricas e séries temporais, e recursos para visualização gráfica n-dimensional. Realizaram-se testes 
iniciais com rotinas que executam tarefas repetitivas de análise estatística, visando automatizar o 
processo de avaliação de diversidade genética. A ideia é, futuramente, oferecer uma nova ferramenta 
ao pesquisador, capaz de receber como entrada de dados somente as informações tabuladas e os 
parâmetros de configuração, e retornar como saída a análise desejada, opções para visualização de 
dados em diferentes pontos de vista, e gráficos. Também estudou-se a biblioteca OpenCV (https://
opencv.org) para o processamento de imagens na identificação e categorização de características dos 
genótipos de trigo, e a biblioteca Ant (https://charts.ant.design) para o uso de grafos no estudo e 
visualização da variedade parental. 

Conclusão: Este trabalho apresentou a avaliação dos 204 genótipos enviados ao TIRFAA, 
visando a conservação e diversidade genética dessas sementes. As análises realizadas são de suma 
importância para o acordo, pois quando essas informações são disponibilizadas para os outros 
países, permite-se predizer e visualizar quais as melhores condições híbridas entre os genitores 
com maior potencial agronômico.

Referências: FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura. 2002. Disponível em: http://www.fao.org/3/
i0510pt/I0510PT.pdf. Acesso em: 28 jul 2021.

SCHEEREN, Pedro L. Instruções para utilização de descritores de trigo (Triticum spp.) e triticale 
(Triticosecale sp.). Embrapa Trigo-Documentos (INFOTECA-E), 1984.

CRUZ, Cosme Damião. GENES: a software package for analysis in experimental statistics and quantitative 
genetics. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 35, n. 3, p. 271-276, 2013.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Portal Alelo Recursos Genéticos. 2019. 
Disponível em: https://www.embrapa.br/alelo. Acesso em: 28 jul 2021.
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Introdução: O fornecimento de água potável para a população é uma demanda urgente da 
sociedade, sendo o sexto objetivo do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (BRASIL, 
2019). A osmose inversa surgiu como uma técnica importante para suprir essa demanda, 
principalmente no que tange a dessalinização de água salobra e salina, tornando-a potável. O 
uso intensivo de membranas, cria outra problemática: a geração de resíduos, tornando-as 
passivos ambientais. As camadas seletivas das quais as membranas são compostas geralmente 
são fabricadas com materiais poliméricos, que podem interagir com compostos oxidantes, como 
o cloro. A reação dos oxidantes com os polímeros da camada seletiva pode levar à remoção de 
partes da camada seletiva da membrana (NUNES et al. 2019). O objetivo deste trabalho foi usar um 
composto oxidante, como cloro, para remover partes da camada seletiva da membrana de osmose 
inversa, transformando-a em uma membrana menos seletiva, e assim, possibilitar a reciclagem de 
membranas. 

Metodologia: A membrana utilizada neste estudo, de modelo ULP 2012-100, Vontron, com 
camada seletiva de Poliamida, é oriunda do Laboratório de Operações Unitárias, da Universidade 
de Passo Fundo. O método, apresentado na Figura 1, consiste em cortar um cupons de diferentes 
partes da membrana desgastada, e realizar uma limpeza utilizando soluções acidas e básicas. A 
solução oxidante foi preparada diluindo o NaOCl (12%) em água Milli-Q. A figura 2 apresenta o 
diagrama da oxidação estática e dinâmica (GARCÍA-PACHECO et al., 2019).García-Pacheco et 
al. (2019) estudou doses livres de exposição ao cloro, de 4.000 a 10.000 ppm.h para transformar 
membranas de osmose inversa em membranas de nanofiltração. Os testes foram realizados à 5000 
ppm de cloro livre em uma hora de exposição em condição estática e dinâmica. Após a oxidação das 
membranas, foram efetuados os testes rejeições. Para a caracterização da membrana, foi permeada 
uma solução contendo cloreto de potássio, carbonato de cálcio, sulfato de magnésio hepta-
hidratado e lactose. As variáveis de resposta deste estudo são: fluxo, rejeição de condutividade e 
lactose. As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia de força atômica 
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(AFM), foram usadas para analisar a morfologia e a rugosidade da membrana, na Universidade de 
Angers na França. O fluxo das membranas, que foi avaliado após a aplicação da etapa de oxidação, 
está apresentado na Figura 3. A membrana submetida à oxidação estática apresentou um aumento 
de 638% de fluxo comparado a membrana sem oxidação, ao contrário da oxidação dinâmica, que 
reduziu seu fluxo em 19,2%, como mostra na Figura 3. A Figura 4 apresenta a análise rejeição, 
onde observa-se que a membrana caracterizou-se como nanofiltração, pois obteve alta rejeição 
em lactose, uma molécula bivalente, e permeou compostos monovalentes que passaram pela 
membrana representando a condutividade. Na figura 5, de análise morfológica, observa-se que 
na oxidação dinâmica com alimentação contínua do fluido oxidante, ocorreu uma colmatação 
dos poros da membrana, diminuindo a capacidade de fluxo. Na oxidação dinâmica (b), os efeitos 
convectivos e de pressão compactam a camada seletiva, obstruindo os poros da membrana (BRIÃO 
et al. 2017). Por outro lado, na oxidação estática (c), a estrutura seletiva é muito semelhante à 
membrana não oxidada (a).A análise de AFM possibilitou a observação do tamanho da remoção 
da camada seletiva, apresentada na Figura 6. A membrana com oxidação dinâmica removeu 0,2 
&#956;m, enquanto a membrana com oxidação estática removeu 1 &#956;m. A rugosidade das 
membranas sem oxidação, com oxidação estática e com oxidação dinâmica foi de 110±6, 85±15 
e 160±25 nm, respectivamente. Assim, o efeito convectivo de oxidação eleva a rugosidade da 
membrana, sendo este um problema do ponto de vista das aplicações, já que membranas mais 
rugosas são mais propensas ao depósito de material na superfície, ocasionando declínio de fluxo 
ou mesmo incrustação irreversível (BRIÃO et al. 2017). 

Conclusão: As membranas em oxidação estática ou dinâmica se transformaram em membranas 
de nanofiltração. A oxidação estática se sobressaiu sobre a dinâmica pois teve seu fluxo e rejeições 
maiores e rugosidade menor, sendo o melhor processo. Este processo nos possibilita a reutilização 
de uma membrana que seria descartada em outro processo que exija menor seletividade, como 
dessalinização de águas salobras.

Referências: BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA. ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre 
os indicadores/Agência Nacional de Águas. Brasília: ANA, 2019. 94 p.: il. ISBN: 978-85-8210-058-5 1. 
Saneamento. 2. Água Potável. 3. Abastecimento de Água. 4. Água – Qualidade. I. Título.

BRIÃO, V. B. et al. Cake formation and the decreased performance of whey ultrafiltration. Acta Sci. 
Technol., v. 39, n. 5, p. 517, 2017.

GARCÍA-PACHECO, R. et al. Free chlorine exposure dose (ppm·h) and its impact on RO membranes 
ageing and recycling potential. Desalination, v. 457, p. 133–143, 2019. 

NUNES, S. P., et al. Thinking the future of membranes: Perspectives for advanced and new membrane 
materials and manufacturing processes. J. Membr. Sci., 117761, 2019.
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Introdução: A borracha é um polímero muito utilizado na fabricação de pneus e produtos para 
reforma de pneus. Sua especificação se dá pela característica especial de resistência a elasticidade, 
além de outras propriedades bastante importantes, como a flexibilidade, impermeabilidade, alta 
resistência a abrasão (ROCHA, LOVISON e PIEROZAN, 2003). O fator que determina a resistência 
da borracha ao envelhecimento é um dos agentes que interferem no preço e na qualidade do 
produto final (OLIVEIRA, 2010). A perda de características físicas e químicas pelo envelhecimento 
é um problema enfrentado por todas as indústrias de borracha, e por isto sempre se busca o mais 
alto nível de qualidade alinhado com um custo não tão elevado. Desta maneira, este projeto, de 
cunho experimental, tem como objetivo produzir amostras com formulações padrão de borracha, 
variando os protetivos usados contra o envelhecimento para obter dados relacionados a resistência 
em relação ao envelhecimento. 

Metodologia: A formulação da borracha pode ter até mais de dez componentes, cada um com 
função específica para as propriedades exigidas, na processabilidade e no preço. Atualmente, 
existem centenas de componentes disponíveis, como aceleradores, plastificantes, cargas, entre 
outros. A seleção dos componentes da borracha visa promover um produto com propriedades físico-
mecânicas, dinâmicas e químicas adequadas, ou seja, assegurar ao produto final as propriedades 
requeridas para exigências de uso ou atingir as características para dar eficiência na utilização dos 
equipamentos e obter as propriedades e processabilidades pretendidas com o mais baixo custo 
possível. (ROCHA, LOVISON e PIEROZAN, 2003). Dentre os componentes, os protetivos ou 
agentes de proteção são utilizados para eliminar ou diminuir os efeitos dos agentes catalisadores 
do envelhecimento, como o oxigênio, ozônio, calor, prolongando a durabilidade do artefato. Como 
citado anteriormente, a resistência ao envelhecimento é um fator que implica na qualidade e preço 
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do produto. Desta maneira, formulações com diferentes graus de proteção devem ser avaliadas 
buscando um melhor desempenho do material. Neste trabalho serão preparadas três formulações 
padrão de borracha, onde a primeira não terá proteção contra o envelhecimento, a segunda 
terá proteção nível dois, e a terceira, nível três. Estas formulações serão realizadas na Empresa 
Borrachas Vipal S. A. Primeiramente, os componentes passarão pelo processo de mistura, que tem 
como finalidade criar uma agregação completa e dispersão uniforme de todos os componentes da 
formulação da borracha. Dois tipos de misturadores industriais serão utilizados: os fechados, do 
tipo banbury e os abertos, do tipo cilindro. Após a mistura, as amostras serão submetidas aos testes 
de reometria e viscosidade. A reometria será realizada para obter dados em relação à vulcanização 
e ao comportamento do material, os dados serão identificados pela curva reométrica. Para a 
viscosidade será utilizado o viscosímetro Money o qual determinará a viscosidade do elastômero 
com base na resistência ao cisalhamento; quanto maior a viscosidade, menor a plasticidade e 
maior a massa molar. O envelhecimento acelerado ocorrerá em estufa onde será feito em alta 
temperatura e umidade relativa elevada, semelhante ao que ocorre no envelhecimento natural, 
porém mais rápido. As amostras serão envelhecidas em 24, 48 e 72 horas a 100 ºC. Para os testes de 
tração, as amostras terão as pontas presas nas garras do tensiômetro, e se observará a resistência 
ao rompimento, este sendo medido em Newton por milímetro (N/mm), também será obtido o 
alongamento que a amostra teve antes da ruptura e a tensão que amostra sofreu na ruptura, estes 
dois serão medidos em Mega Pascal (Mpa). Os testes cíclicos a serem efetuados serão testes de 
alongamento onde a amostra será alongada dez vezes (ciclos) em porcentagens diferentes, as quais 
serão 10%, 50% e 90% de alongamento entre os dois pontos marcados no meio da amostra. 

Conclusão: O projeto está em fase de andamento, no momento as amostras foram preparadas e 
estão em fase de serem submetidas às primeiras análises. Espera-se que as amostras envelhecidas e 
sem proteção tenham perda maior e mais rápida das características desejáveis do que as amostras 
com proteção.

Referências: ROCHA, Edmundo Cidade da; LOVISON, Viviane M. H.; PIEROZAN, Nilso José. Tecnologia 
de Transformação dos Elastômeros. 2 eds. rev. e ampl. São Leopoldo, Centro Tecnológico de Polímeros 
SENAI, 2003.

OLIVEIRA, Adriane Machado de. Estudo da correlação entre as variáveis de processo de um misturador 
interno e as propriedades mecânicas de um composto elastomérico. 2010, 27 p. Trabalho de Conclusão 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Curso de Engenharia Química). Disponível em: <https://
www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/35183/000792956.pdf?1>. Acesso em 17 de maio de 2021.
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Introdução: A Constituição Federal de 1988 surgiu como fato legitimador para a criação do 
Estatuto da Cidade, que foi gestado em decorrência da necessidade de trazer mecanismos que 
efetivassem princípios como o da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade 
e a ideia de um desenvolvimento alicerçado na sustentabilidade, tanto social quanto econômica 
e ambiental. Nesta senda, verificando uma grande gama de cidades dominadas por zonas 
urbanizadas que usufruem de políticas públicas, e zonas periféricas que, em sua grande maioria, 
apresentam vulnerabilidades em torno dos direitos fundamentais de seus habitantes, o Estatuto da 
Cidade instituiu instrumentos que visam promover uma certa justiça social nas cidades brasileiras. 
Portanto, a partir do método dedutivo, a pesquisa visa abordar o parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios do solo, mecanismo necessários para coibir a retenção especulativa da 
terra urbana. 

Metodologia: A função social da cidade e da propriedade urbana estão alicençadas em discussões 
em torno de políticas urbanas capazes de promover o acesso pleno ao direito da cidade. Santin 
e Mattia(2011, p.2) citam que, ao atentar estes princípios, os gestores passam a promover uma 
vida digna aos seus cidadãos, promovendo o coletivo acima dos individualismos, historicamente 
postos na sociedade. Mesmo com o ideal mais social da Constituição Cidadã de 1988, há ainda uma 
extensa e paradoxal desigualdade social no Brasil, sobretudo no âmbito das cidades. Se por um lado 
há a população bem assistida, e que tem o pleno acesso a todas as benesses dos centros urbanos; 
por outro, há uma população excluída nas periferias onde, na maioria dos casos, não contam 
com um sistema organizado de serviços públicos. A retenção especulativa de inúmeros imóveis 
urbanos em áreas providas de infraestrutura, na maioria dos casos em poder de elites, afronta a 
extensa fila de pessoas cadastradas nas prefeituras com vistas a obter o acesso ao direito à moradia. 
Nestes casos, o Estatuto da Cidade traz instrumentos que visam coibir estas práticas nocivas ao 
desenvolvimento econômico urbano (BRASIL, 2002, p.62). Um deles é o parcelamento, a edificação 
ou a utilização compulsórios do solo. Positivados no art. 5° do Estatuto das Cidades, estabelece 
que imóveis não edificado (terrenos baldios), subutilizados (com uso menor que o estabelecido no 
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plano diretor) ou não utilizados (imóveis abandonados em áreas nobres da cidade), tenham uma 
destinação social, conforme estabelecido no Plano Diretor (FIORILO; MARQUES, 2019, p.160). 
Será o plano diretor municipal que irá identificar os vazios urbanos, locais onde esta ferramenta 
poderá ser utilizada para promover o cumprimento do fim social da propriedade urbana. Nestes 
casos, após a notificação pelo município ao proprietário, serão imputadas obrigações. A primeira se 
dá pelo parcelamento compulsório, que poderá ser em duas formas: loteamento (onde há abertura 
de vias e espaços públicos, concedidos posteriormente ao poder público) e o desmembramento 
(onde o local apenas subdivide-se em lotes, aproveitando as vias existentes). A segunda forma dá-
se pela edificação compulsória, tanto em terrenos que não possuem construções, quanto aqueles 
que as possuem, porém com uma taxa inferior ao estabelecido no Plano Diretor. Aqui caberá ao 
proprietário a obrigação de construir. Destaca-se que estes dois institutos tem o prazo do artigo 5, 
par. 4. da Lei 10.257/2001 para o adimplemento. E, por último, destaca-se a utilização compulsória, 
onde obrigatoriamente deve-se dar um fim social ao imóvel, colocando moradores, alugando 
o imóvel e/ou dando a destinação estabelecida pelo Plano Diretor ao local, no prazo máximo 
de 1 ano (CARVALHO FILHO, 2013, p.99-103). Estes institutos, segundo Di Pietro(2020, p. 160) 
atingem o direito de propriedade quando este não cumpre sua função social, a partir da aplicação 
da ponderação dos interesses envolvidos (DWORKIN, 2002, p.42).

Conclusão: Verifica-se que o descumprimento da função social da propriedade urbana é latente 
na sociedade brasileira. Assim, identifica-se um fenômeno costumeiro nestes casos, a gentrificação, 
forçando cada vez mais pessoas de baixa renda ficarem isoladas na periferias. Logo, cabe ao Poder 
Público, através do parcelamento, edificação e utilização compulsórios, efetivar o acesso à moradia 
digna a todos.

Referências: CARVALHO FILHO, J. D. S.Comentários ao Estatuto da Cidade. 5 ed.São Paulo: Atlas, 2013.

BRASIL. Estatuto da cidade : guia para implentação pelos municípios e cidadãos : Lei n. 10.257, de 10 de 
julho de 2001. 2. ed. Brasília : Câmara dos Deputados,2002.

DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 33 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2020. 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira.São Paulo:Martins Fontes, 2002. 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Estatuto da Cidade comentado : Lei n. 
10.257/2001 : Lei do Meio Ambiente Artificial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

SANTIN, J. R. MATTIA, R. Q. Direito urbanístico e estatuto das cidadades. Doutr. Ess. de Dto. Ambiental, 
vol. 3, p. 531 - 548, 2011. 
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Introdução: O gênero Rhodococcus compreende um grupo de bactérias gram-positivas 
pertencentes ao filo dos actinomicetos, não-esporuladas, resistente a baixas temperaturas, 
altamente adaptáveis e, por isso, são encontradas em diversos ambientes, desde solos, rochas, 
sedimentos marinhos e até áreas polares (Martínková et al., 2009) Essas bactérias apresentam uma 
grande variedade de espécies que demonstram boa capacidade de biossintetização de compostos 
alifáticos e aromáticos tóxicos (Martínková et al., 2009; Yoon et al., 2000), gerando produtos de alto 
valor agregado, os quais podem ser aplicados em diversas áreas, tais como agricultura, saúde e 
indústrias em geral. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi elencar as principais aplicações do 
actinomiceto Rhodococcus pyridinivorans. 

Metodologia: A espécie Rhodococcus pyridinivorans foi uma das espécies isoladas e identificadas 
em trabalhos preliminares desenvolvidos com acadêmicos da Universidade de Passo Fundo junto 
com uma empresa parceira que realiza o tratamento de subprodutos do processamento de uva. 
Como forma de buscar potenciais aplicações para essa cepa, foi realizado um estudo bibliográfico. 
A R. pyridinivorans foi descoberta no ano de 2000, e ficou conhecida inicialmente por ser capaz de 
degradar piridina, uma substância prejudicial à saúde humana, utilizada como solvente industrial 
e podendo ser encontrada até mesmo em herbicidas e inseticidas agrícolas (Yoon et al., 2000). Hoje, 
sabe-se que a R. pyridinivorans é capaz de degradar vários compostos além de piridina. Um deles 
é o 4-nitrotolueno, uma substância química utilizada na agricultura, na produção de explosivos 
e de pigmentos (Kundu et al., 2013). O seu uso excessivo causa graves danos no meio ambiente, 
uma vez que é mutagênico e cancerígeno, e a R. pyridinivorans demonstrou bons resultados na 
sua degradação, além de, paralelamente, produzir um biossurfactante glicolipídico capaz de se 
manter estável em altas concentrações salinas (10% m/v NaCl), altas temperaturas (120 ºC por 
15 min) e grande amplitude de pH (2,0-10,0) (Kundu et al., 2013). A R. pyridinivorans também é 
capaz de sintetizar nanopartículas de óxido de zinco (ZnO), que podem ser utilizadas para revestir 
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roupas, criando assim uma camada que protege contra a radiação UV, capaz de se auto limpar e 
com propriedades antibacterianas (Kundu et al., 2014). Além disso, ao realizar uma análise, as 
nanopartículas de óxido de zinco mostraram uma preferência em destruir células cancerígenas 
HT-29 (câncer de cólon) em vez de células normais de sangue (Kundu et al., 2014). Os compostos 
nitrilas alifáticos são tóxicos, um exemplo é a acetonitrila, um solvente orgânico amplamente 
utilizado. A R. pyridinivorans é produtora de nitrilas hidratases cuja especificidade de substrato 
as torna adequadas para a biodegradação de nitrilas alifáticas saturadas (Martínková et al., 2009). 
Martínková et al. (2009) isolaram a bactéria de sedimento marinho tendo a acetonitrila como única 
fonte de C e N. Como resultado, observou-se que as células em crescimento e em repouso tinham 
uma forte capacidade de degradar altas concentrações de acetonitrila. 

Conclusão: A partir deste trabalho foi possível elencar as principais aplicações ambientais da 
espécie Rhodococcus pyridinivorans, um actinomiceto isolado em biopilhas de compostagem de 
bagaço e engaço de uva.

Referências: KUNDU, D. et al. Biodegradation of 4-nitrotoluene with biosurfactant production by R. 
pyridinivorans NT2: metabolis pathway, cell surface properties and toxicological characterizations. 
Biodegradation, v. 24, p. 775-793, 2013.

KUNDU, D. et al. Extracellular biosynthesis of zinc oxide nanoparticles using R. piridinivorans NT2: 
Multifunctional textile finishing, biosafety evaluation and in vitro drug delivery in colon carcinoma. J. 
Photochem. Photobiol. B, v. 140, p. 194-204, 2014.

MARTÍNKOVÁ, L. et al. Biodegradation potential of the genus Rhodococcus. Environment International, 
v. 35, p. 162-177, 2009.

YOON, J. et al. R. pyridinivorans sp. nov., a pyridine-degrading bacterium. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., v. 
50, p. 2173-2180, 2000.
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Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das causas mais frequentes de 
morbidade (internações) e incapacidades em adultos no Brasil e no mundo, representando a 
principal complicação da Doença Arterial Coronariana (DAC). A letalidade e morbidade por IAM 
dependem de fatores relacionados à gravidade da doença e ao acesso à assistência hospitalar. A 
compreensão da evolução epidemiológica destas internações por meio de análises situacionais 
revela indicadores reais, que permitem a compreensão da razão destas variações a partir da 
transversalização da ciência no enfrentamento dos problemas de saúde. Portanto, o objetivo desta 
pesquisa foi descrever e comparar a morbidade por IAM em adultos ao longo de uma década, em 
Passo Fundo, RS, conforme a faixa etária, o sexo e a etnia.

Metodologia: Estudo descritivo, transversal, que utilizou como fonte de informações a base 
de dados DATASUS, dispensando a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa. Foi escolhido 
o município de Passo Fundo, RS, no período 2010 a 2020, com dados coletados para pacientes 
acima de 40 anos, de ambos os sexos e diferentes etnias. Foram utilizadas as seguintes variáveis: 
sexo (masculino e feminino), faixa etária (40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos, 70-79 anos e acima 
de 80 anos), etnia (indígena, amarelo, pardo, preto, branco e sem informação) e taxa de internação 
a cada 1.000 habitantes (morbidade). Os resultados foram analisados por estatística descritiva. 
Analisando os dados de internações hospitalares no DATASUS relativo às Doenças do Aparelho 
Circulatório para o município de Passo Fundo, RS, 2010/ 2020, apesar do IAM não ser a 1ª causa 
de internação, é a que apresenta a curva mais ascendente, por isso foi o diagnóstico elegido como 
objeto de estudo. Com relação às principais doenças do aparelho circulatório, o infarto agudo do 
miocárdio (IAM) representou, em 2010, 4,46% das internações e, em 2014, 8,04%, o que mostra 
um aumento de 80,2% da morbidade por IAM. A partir do ano de 2016, os casos de internação 
por IAM ultrapassaram 11,25% com tendência crescente. Em relação à faixa etária, todas as 
internações aumentaram independentemente da idade, com um pico de internação para adultos 



Página 851

com mais de 80 anos em 2019. Entre as prováveis causas do aumento nos números de morbidade 
por IAM estão os hábitos de vida, pois obesidade e sedentarismo são fatores de risco importantes 
para o desenvolvimento da doença. Outro fator que influencia na morbidade é a idade, pois o 
processo de envelhecimento invariavelmente resulta em doenças do endotélio que podem levar 
aos eventos coronarianos. No período analisado, enquanto todas as outras doenças do aparelho 
circulatório apresentaram queda nos índices de morbidade, o IAM acarretou aumento no número 
de internações. Uma hipótese para esses dados é o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes 
para o controle de doenças como insuficiência cardíaca e arritmias que levaram a uma menor 
chance de internação. Em todas as faixas etárias, o IAM se associou mais ao sexo masculino e etnia 
branca, em conformidade com outros estudos brasileiros.

Conclusão: Os indicadores revelaram aumento na morbidade por IAM em Passo Fundo, RS, 
entre os anos de 2010 a 2020, em dissonância com a morbidade decrescente por outras doenças. 
Conclui-se que é necessário o monitoramento permanente desse indicador para um planejamento 
adequado na área da saúde, minimizando os agravos relativos a essa patologia.

Referências: Faludi A, Izar M, Saraiva J, et al. ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE 
DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE - 2017. Arq Bras Cardiol. 2017.

FERREIRA, G.M.T.M., et al. Maior letalidade e morbidade por Infarto Agudo do Miocárdio em Hospital 
Público, em Feira de Santana – Bahia. Arq Bras Cardiol, vol. 93, n. 2, p. 97-104, 2009.

Reed GW, Rossi JE, Cannon CP. Acute myocardial infarction. Lancet. 2017.

Silva PGM de B e, Berwanger O, Santos ES dos, et al. Avaliação do Seguimento de um Ano dos Pacientes 
Incluídos no Registro Brasileiro de Síndromes Coronárias Agudas (ACCEPT). Arq Bras Cardiol. 2020.
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Introdução: A doença do coronavírus 2019 se disseminou globalmente e tornou-se a temida 
pandemia do século. Pesquisas e estudos vêm mostrando que Diabetes Mellitus é uma comorbidade 
comum nos pacientes com a síndrome, o que torna a doença um fator de risco para o agravamento 
do quadro viral. Diante disso, tem-se por objetivo compreender e relacionar, por meio de uma 
revisão literária, o quadro clínico do paciente diabético frente ao contexto mundial da pandemia 
em detrimento do controle glicêmico adequado e as relações e cuidados necessários. Portanto, com 
bases em evidências relacionados no cenário atual global, a mortalidade entre os pacientes com 
Diabetes Mellitus parece ser mais do que o dobro daquela referida para a população em geral, de 
cerca de 3,9%. Assim, busca-se o esclarecimento de lacunas do conhecimento em relação a Diabetes 
Mellitus e a infecção pelo coronavírus, com o objetivo de ajudar no estabelecimento de medidas de 
prevenção e alívio mais efetivas para a situação atual.

Metodologia: A metodólogia utilizada foi uma revisão literária narrativa de publicações 
significativas para ações e serviços de saúde realizadas entre o ano de 2020 e 2021 frente à pandemia 
mundial em relação ao Diabetes Mellitus e o que o cerca. Foram empregadas as bases de dados 
Medline, PubMed e SciELO, onde todas as referências que correlacionavam as duas pandemias 
(Diabetes Mellitus e SARS-Cov-2) eram legíveis para inclusão. As palavras-chave “diabetes”, 
“Covid-19”, “hiperglicemia”, “nutrição”, “controle glicêmico”, “fatores de risco”, “mortalidade”, 
“saúde mental”, “atividade física”, foram utilizados na pesquisa de dados, com o uso do operador 
de soma “E”. Também se fez buscas por textos e referências de literatura científica disponíveis 
nas recomendações dos Centros de Doenças da OMS e no Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC). Foram utilizados trinta artigos de pesquisa nesta revisão literário, em que aqueles 
com data de publicação inferior ao ano de 2011 foram desconsiderados. A partir da leitura, 
análise e correção didático-clínica de trinta artigos, produzidos e publicados em âmbito nacional 
e internacional, que correlacionam as duas pandemias de grande impacto mundial, Diabetes 
Mellitus e SARS-CoV-2, infere-se a relação estabelecida entre as duas, em que àquela adentra como 
fator de risco e agravamento do quadro da síndrome respiratória aguda. Em suma, as publicações 
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deixam evidente que a melhor do desfecho clínico do paciente diabético não se faz por apenas o 
uso de medicações hipoglicemiantes, edificando a prática de alimentação saudável e balanceada, 
e o exercício físico como pilares essenciais para o manejo e realização do controle glicêmico 
adequado. Em análises observacionais de dados de indivíduos hospitalizados com Covid-19, o 
uso do medicamento hipoglicemiante Metformina foi significativamente associada à redução da 
mortalidade, principalmente em mulheres obesas com Diabetes Mellitus, por meio dos efeitos 
do fator de necrose tecidual. Assim como, o uso de insulina intravenosa tem se mostrado como 
alternativa para melhoria dos desfechos em razão do controle dos níveis de glicose sanguínea, 
bem como a diminuição dos níveis de interleucina seis e D-dímero. Em complemento essencial, 
a substituição de alimentos calóricos e processados por alimentos saudáveis e com baixos teores 
de açucares e gorduras é extremamente importante para o controle glicêmico destes indivíduos 
e, quando estes alimentos são associados à prática regular de exercícios físicos (aeróbicos e/ou 
anaeróbicos), determinam um bom equilíbrio glicêmico.

Conclusão: Em síntese, medidas que ofereçam controle glicêmico adequado, tanto farmacólogas, 
quanto não farmacológicas, como alimentação balanceada que priorize alimentos frescos e não 
industrializados, bem como a prática de exercícios físicos diários, preferencialmente atividades 
aeróbicas e ao ar livre, são fundamentais para a qualidade de vida do diabético no período da 
pandemia.

Referências: de Faria Coelho-Ravagnani C, Corgosinho FC, Sanches FLFZ, Prado CMM, Laviano A, Mota 
JF. Dietary recommendations during the COVID-19 pandemic. Nutrition reviews. 2021. 

Guo W, Li M, Dong Y, Zhou H, Zhang Z, Tian C, et al. Diabetes is a risk factor for the progression and 
prognosis of COVID-19. Diabetes Metab Res Rev. 2020; 

Martinez-Ferran M, de la Guía-Galipienso F, Sanchis-Gomar F, Pareja-Galeano H. Metabolic impacts of 
confinement during the COVID-19 pandemic due to modified diet and physical activity habits. Nutrients. 
2020.

Nakagaki MS, McLellan KCP. Diabetes Tipo 2 e Estilo de Vida: O Papel do Exercício Físico na Atenção 
Primária e na Secundária. Saúde em Rev. 2013;13(33):67–75. 
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Introdução: Os cuidados com o umbigo dos recém nascidos é fundamental para evitar morbidades 
e até perdas por mortes. O cordão umbilical é formado por veias, artérias e úraco, estas estruturas 
ligam o feto à mãe durante toda a gestação e permitem as trocas materno fecais. Logo após o 
nascimento, cuidados com o umbigo são necessários para evitar a entrada de microrganismos 
causadores de infecções como a onfaloflebite, onfaloarterite, onfalouraquite, ou a combinação 
dessas, resultando na panvasculite (STURION, et al, 2013). O quadro clínico da panvasculite varia 
de acordo com o comprometimento da infecção intra-abdominal e sua relação com os órgãos 
ascendentes, perdas no ganho de peso, no desenvolvimento, depreciação da carcaça, bem como 
óbito, nos casos mais graves.

Metodologia: Uma cordeira, da raça Ilê de France, primeiras semanas de vida, foi diagnosticada 
com aumento de volume, cheiro pútrido e miíase na região umbilical adentrando a cavidade 
abdominal (Imagem 1). A paciente apresentava-se estável, desta forma, foi realizada a retirada 
das larvas de miíase, do tecido morto, e limpeza com solução fisiológica e clorexidina 0,5%. Após 
a secagem da ferida, foi aplicado topicamente pomada Vetaglos (Gentamicina associada às sulfas) 
sobre a lesão e Unguento (Permetrina e Óxido de Zinco) na periferia da mesma (Imagem 2). Devido 
a contaminação do ambiente e profundidade do ferimento, um curativo com gazes e ataduras foi 
utilizado. A limpeza e tratamento do local foi realizada com periodicidade diária. Devido a gravidade 
da lesão, foi administrado tratamento sistêmico com Ceftiofur e Meloxican 2%. Passados 4 dias, não 
foi observado melhoras, evoluindo para claudicação, apatia e emagrecimento, quando foi decidido 
pela hospitalização no Hospital Veterinário da UPF. Após exame clínico e ultrassonográfico (US) da 
região ventral do abdômen foi diagnosticado múltiplos abcessos em diferentes regiões da parede 
abdominal, sendo alguns drenados e apresentavam grande quantidade de conteúdo purulento 
e fétido. Alguns abcessos apresentam comunicação com o peritônio e o lobo direito do fígado 
apresentava graves lesões, acarretando na perda da função. A US possibilitou o diagnóstico de 
onfalites intracavitárias (SEINO et al, 2016). A claudicação ocorria tanto nos membros anteriores 
como posteriores, o prognóstico já estava desfavorável. A paciente apresentava perda de apetite 
e apatia acentuada, vindo a óbito. Na necropsia, foi evidenciado mucosas, musculatura cardíaca e 
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rins pálidos, numerosos abcessos em diversos órgãos, os mesmos com muito conteúdo purulento, 
dificuldade de coagulação sanguínea, aderência das vísceras ao diafragma e na parede abdominal 
ventral, conteúdo cremoso/grumoso de coloração brancacenta, linfonodos aumentados e repletos 
de pus, aderência entre pleura parietal e visceral, além de abcessos causando aderência entre 
pulmão, saco pericárdico e diafragma, artrite purulenta principalmente nos membros anteriores 
e hiperemia do encéfalo. As estruturas umbilicais, quando atingidas, tendem a gerar septicemias 
por ascendência dos patógenos pelos vasos umbilicais ou ducto alantoide, causando patologias 
hepáticas, urinárias, articulares, uveítes e cardíacas (RIETCORREA et al, 2001). A prevenção é o 
método mais econômico e efetivo para evitar as onfalites. É recomendado, logo após o nascimento, 
o corte do cordão umbilical mantendo um coto de aproximadamente 5 cm (SOUZA FARIA, A.L.B. 
et al, 2017). O umbigo deverá se imerso em solução de iodo a 5% ou 10% duas vezes ao dia, nos 3 
primeiros dias. Oferecer ambiente limpo e seco (NAGY, D.W, 2009). O recém-nascido deve ingerir 
imediatamente o colostro, estas são estratégias para diminuir infecções oportunistas e morte de 
animais.

Conclusão: Os cuidados com o umbigo dos recém nascidos é fundamental para prevenção das 
onfalites. A negligência acarreta sofrimento do animal, gastos desnecessários com medicamentos, 
cuidados de enfermaria, atendimentos veterinários e até mesmo, nos casos mais graves, a morte.

Referências: NAGY, D.W. Resuscitation and critical care of neonatal calves. Veterinary Clinics of North 
America: Food Animal Practice, v.25, n.1, p.1-11, 2009.

RIET-CORREA F. et. al. Doenças de ruminantes e equinos. Vol. 1. Varela. São Paulo. p. 426. 2001.

STURION T.T. et al. Avaliação ultrassonográfica da involução das estruturas umbilicais extra e 
intracavitárias em bezerros Nelore. Pesq. Vet. Bras. p.1021-1032, 2013.

SEINO C.H. et. al. Avaliação ultrassonográfica de componentes umbilicais inflamados em bezerros da raça 
Holandesa com até 30 dias de vida. Pesq. Vet. Bras. p.492-502, 2016.

SOUZA FARIA, A.L.B. et al. Application of phototherapy for the healing of the navels of neonatal dairy 
calves. Lasers in Medical Science, v.32, p.1579-1586, 2017.
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Introdução: O Brasil é conhecido mundialmente como uma das grandes potências do agronegócio, 
sendo o 4 º maior produtor e 4 º maior exportador de carne suína do mundo, com mais de 2 milhões 
de matrizes alojadas e uma produção anual em torno de 3,9 milhões de toneladas (ABPA 2020). 
Essa produtividade foi alcançada com base em melhoramentos genético e reprodutivo, de nutrição, 
sanidade e ambiência, aumentando a hiperprolificidade das fêmeas e o número de leitões nascidos 
vivos. Diante desse cenário, os problemas reprodutivos são a causa mais comum de descarte 
precoce de fêmeas suínas, onde podem ser citados o anestro, retorno ao cio, descargas vulvares, 
complicações no parto e prolapsos, como por exemplo, uterino, vaginal e/ou retal (Estalide, 2004; 
Ross, 2019). Situações de prolapsos em matrizes aumentaram significativamente nos últimos anos, 
passando a ser uma das principais causas de morte e/ou descarte de matrizes em diversas granjas 
(Pittmam, 2017; Supakorn et al., 2017; Ross, 2019). 

Metodologia: Uma fêmea suína, multípara, híbrida, resultante do cruzamento das raças Moura, 
Landrace, e Large White, com sobrepeso, no terço final da gestação e alojada em uma baia parideira, 
foi acompanhada após apresentar sinais característicos de prolapso de vagina (Imagem 1). Este tipo 
de prolapso ocorre quando os músculos de sustentação da pelve enfraquecem, fazendo com que o 
útero, uretra e/ou bexiga desçam pela vagina. A fêmea em questão, apresentava secreção vaginal 
de coloração clara/amarelada, permanecia em decúbito esternal e lateral, respiração ofegante, 
não urinava e defecava, apresentava anorexia, adipsia e constipação, temperatura retal (TR) entre 
37.2°C e 37.8°C e presença de leite nas glândulas mamárias. Com o agravamento do caso, foi 
utilizado um protocolo medicamentoso injetável composto por cálcio, fósforo e magnésio na dose 
de 100 ml, antitóxico na dose de 50 ml, 2 ml de prostaglandina, diurético e anti-inflamatório para 
reduzir o edema, e Dipirona 50% com intuito de gerar analgesia. Não havendo melhora do quadro 
clínico, a fêmea foi conduzida para atendimento em Hospital Veterinário e submetida à sutura de 
Buhner adaptada (Imagem 2), a fim de conter o prolapso. Após esse manejo, a paciente demonstrou 
melhoras em relação a adipsia e ausência de urina, porém permanecia sem se alimentar, devido a 
isso, foi fornecido fibra. Apresentava temperatura retal e frequência cardíaca dentro dos padrões 
normais para espécie, porém, permanecia ofegante. Passado mais um dia, optou-se por fazer 
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intervenção por palpação vaginal, onde foi encontrado conteúdo purulento (Imagem 3) e também 
ruptura da bolsa amniótica, porém, não foi possível a retirada de leitões. Sem evolução perante 
o tratamento e apresentando agravamento do prolapso, foi agendada uma cesariana para o dia 
seguinte, que não foi possível ser realizada devido ao óbito da paciente causado possivelmente 
por choque séptico. Na necropsia, realizada em sequência ao óbito, observou-se perfuração 
uterina, útero friável e congesto, alta quantidade de líquido amniótico na cavidade abdominal, 
presença de secreção purulenta de diferentes colorações com odor pútrido e presença de quinze 
leitões natimortos intumescidos. Os fatores relacionados ao prolapso podem estar associados às 
características individuais das fêmeas, a manejo, nutrição, sanidade e/ou higiene. Qualquer fator 
que aumente demasiadamente a pressão abdominal no período periparto pode ser considerado 
um fator de risco para a ocorrência de prolapsos (Pittman, 2017). Essa pressão abdominal é afetada 
pela grande tensão realizada sobre a musculatura que sustenta os órgãos pélvicos, levando em 
conta a quantidade de leitões no útero gravídico, em relação ao tamanho de matriz. No caso citado 
neste relato, pode-se destacar que se trata de uma fêmea de pequeno porte, comparada às demais 
do rebanho, e na necropsia observou-se uma leitegada numerosa, o que pode ter favorecido a 
ocorrência do prolapso nos dias que antecediam ao parto. 

Conclusão: Medidas paliativas foram estabelecidas junto ao tratamento da fêmea, para promover 
alívio da dor e melhoria do bem-estar do animal. O acompanhamento de matrizes na gestação se 
mostra como um fator indispensável na atividade suinícola, possibilitando sua permanência no 
plantel, garantia da saúde reprodutiva, sem necessidade de reposição, visto que, fêmeas primíparas 
resultam em menores leitegadas.

Referências: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL (ABPA). Relatório Anual. Brasil, 2020. 
Disponível em: https://abpa-br.org/. Acesso em 29 de maio de 2021. 

ROSS, J.W. Identification of putative factors contributing to pelvic organ prolapse in sows. 2019. Industry 
Summary. 1–34. Acesso em 30 de maio de 2021.

PITTMAN, J. Sow Prolapse Syndrome: 13 Potential Causes. December 2017. Disponível em: http://www.
agriculture.com/livestock/hogs/sow-prolapse-syndrome-13-potential-causes. Acesso em 30 de maio de 
2021. 

SUPAKORN, C., STOCK, J.D., HOSTETLER, C., STALDER, K.J. Prolapse Incidence in Swine Breeding 
Herds Is a Cause for Concern. 2017. Open Journal of Veterinary Medicine, 85–97. Acesso em 30 de maio de 
2021.
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Introdução: Um dos objetivos fundamentais da república, é o da erradicação da pobreza e da 
miséria, bem como a redução das desigualdades sociais. Para tanto, conta com diversas ferramentas 
que podem ser usadas contra essas adversidades sociais, dentre elas, as políticas redistributivas, 
que tem como principal objetivo alocar bens ou serviços a um determinado grupo específico 
de cidadãos com recursos retirados de outros grupos. O Estado Brasileiro vem estruturando ao 
longo do tempo, diversas políticas redistributivas de renda visando combater as desigualdades. 
As mais conhecidas são a desoneração de bens de consumo - política que desonera tributos de 
determinados bens - e a concessão de vounchers - transferência direta de moeda corrente aos 
cidadãos. A problemática tangente ao tema ora abordado, reside em vislumbrar a política de 
desoneração da cesta básica sob o ponto de vista da justiça tributária e seus reflexos no arcabouço 
principiológico constitucional brasileiro.

Metodologia: A presente análise dar-se-á a partir do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, 
com o intuito de trazer à reflexão sob a política de desoneração da cesta básica e quais são os 
seus reflexos jurídicos-consitucionais. A carta magna brasileira de 1988, preceitua que um dos 
objetivos fundamentais da república seria o de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e a 
norma tributária, segundo Klaus Vogel, pode ser classificada e ter função distributiva, indutora ou 
simplificadora (2005). No Brasil, instituiu-se a partir da medida provisória 609 de 8 de março de 
2013 a desoneração da cesta básica - política tributária distributiva, que zera as alíquotas de PIS/
Pasep, Cofins e IPI dos produtos integrantes da cesta básica, visando uma maior acessibilidade 
e consumo das famílias de baixa renda. Entretanto, por tratar-se de uma política de desoneração 
tributária de bens de consumo, acaba por favorecer mais quem consome mais. A partir de uma 
abordagem mais teórica do tema, Van der Noord e Heady (2001) demonstram que, devido ao maior 
volume consumido pelas classes mais altas, as políticas de desoneração de bens de consumo são 
menos eficientes no quesito redistribuição de renda do que a concessão de vouchers e transferência 
direta. A razão apontada é que estes têm um maior grau de focalização pelo fato de serem 
endereçados às classes baixas. Desta forma, se analisarmos tal política pelo escopo do princípio da 
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capacidade contributiva preceituada no Art. 145, § 1º da Constituição da República Federativa de 
1998, que é baseado em um conceito econômico de justiça fiscal, estimulando uma tributação mais 
onerosa para aqueles de detêm uma maior concentração de riquezas, tal política redistributiva 
se mostra desconforme com o referido preceito constitucional. Além do mais, segundo boletim 
mensal sobre os subsídios da união realizado pela Sefel, o Ministério da Fazenda realizou uma 
análise comparativa da eficiência dessa política vis-à-vis ao Programa Bolsa Família (PBF), em 
2017. A premissa básica dessa análise é de que a “comparação com outros programas é boa solução 
para avaliar projetos cujos benefícios são sociais ou redistributivos”. Nesse contexto, considerou-
se que o PBF é um programa social bastante efetivo, pois um gasto orçamentário de R$ 28,0 bilhões 
em 2016 resultou em redução de 1,7% na desigualdade de renda. Em contraponto, com um gasto 
tributário de R$ 18,6 bilhões, com a desoneração da cesta básica, estimou-se uma redução de apenas 
0,1% na desigualdade de renda. Dessa forma, concluiu-se que o PBF é, aproximadamente, doze 
vezes mais eficiente do que a desoneração da cesta básica para reduzir esta desigualdade. (SISFEL, 
2018). A partir daí, percebe-se nitidamente a regressividade tributária do nosso sistema, eis que, 
com tais práticas deixa de arrecadar tributos de quem efetivamente pode pagar, reafirmando a 
regressividade. 

Conclusão: Após desvelar os fatos em menção a problemática da desoneração da cesta básica, 
vale dizer que como os mais beneficiados desta desoneração são os com maior capacidade 
financeira, tal política apresenta-se como forma regressiva de tributação, ou seja, o peso da carga 
tributária recai, em proporção maior, sobre as famílias de menor poder aquisitivo, o que ofende, 
ideais da Justiça tributária.

Referências: VOGEL, Klaus. Tributos regulatórios e garantia de propriedade no direito constitucional 
da República Federal da Alemanha, In: MACHADO, Brandão (Coord.). Direito Tributário: estudos em 
homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 543-554.

VAN DER NOORD, P.; HEADY, C. Surveillance of tax policies: a synthesis of findings in eco- nomic 
surveys. Working Paper, OECD Economic Department, 2001.

SEFEL, Boletim Mensal sobre os Subsídios da União. Desoneração da cesta básica. 2018. Disponível em: 
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/orcamento-de-subsidios-da-
uniao/arquivos/boletim-mensal-sobre-os-subsidios-da-uniao-desoneracao-da-cesta-basica . Acesso em: 16 
de Jun 2021.
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Introdução: A estrutura tributária regressiva é aquela que quanto menor a renda auferida por 
determinada parcela da população, maior será a carga tributária imposta a ela. Atualmente, é 
satisfatório o número de pesquisas empíricas que personificam o quão regressivo é o sistema 
tributário brasileiro. No Brasil, instituiu-se a partir da medida provisória 609 de 8 de março de 
2013 a desoneração da cesta básica, que zera as alíquotas de PIS/Pasep, Cofins e IPI dos produtos 
integrantes da cesta básica, e no ano de 2020 o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do 
Sul, propôs a Assembleia Legislativa um projeto de restruturação da estrutura tributária Gaúcha. 
Dentre as mudanças presentes no projeto de lei, uma delas seria a desoneração do ICMS - tributo 
estadual - sob a cesta básica. O presente trabalho tem por escopo circunscrever os impactos da 
desoneração do ICMS sobre a cesta básica e trazer uma reflexão ao leitor.

Metodologia: A presente análise dar-se-á a partir do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, 
com o intuito de trazer à reflexão sobre a desoneração do ICMS na cesta básica dos Gauchos. 
No Brasil, instituiu-se a partir da medida provisória 609 de 8 de março de 2013 a desoneração 
da cesta básica - política tributária distributiva, que zera as alíquotas de PIS/Pasep, Cofins e 
IPI dos produtos integrantes da cesta básica, visando uma maior acessibilidade e consumo das 
famílias de baixa renda. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
(IBPT) demonstram que 53,8% do total arrecadado em nosso país é pago por brasileiros com renda 
de até 3 salários mínimos, que representam 79% da população. Outros 28,5% da arrecadação 
possuem origem nos impostos pagos por brasileiros com renda entre 3 e 10 salários mínimos. Esse 
levantamento corresponde a números parciais do ano de 2014 (IBTP, 2014). Portanto, percebe-se 
de forma cristalina uma égide regressiva no sistema tributário Brasileiro, e com base no princípio 
da capacidade contributiva, preceituado no Art. 145, § 1º da Constituição da República Federativa 
de 1998, que é baseado em um conceito econômico de justiça fiscal, estimulando uma tributação 
mais onerosa para aqueles de detêm uma maior concentração de riquezas, a República Brasileira 
deveria buscar sempre a justiça fiscal através dos seus entes. O Imposto Imposto sobre Circulação 
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de Mercadorias e Serviços - ICMS, no Rio Grande do Sul tem alíquotas variando de 12% a 25% 
- dependendo do produto - na cesta básica, e em 2020 o governo Estadual por meio do Projeto 
de Lei 246/2020, propôs a criação do programa “DEVOLVE-ICMS”, programa que autorizava o 
Estado a devolver, para famílias de baixa renda, valor correspondente a parte do ICMS suportado 
pelas mesmas, por meio de um cartão magnético. Sob a ótica da justiça fiscal, seria uma política 
excelente para combater a regressividade tributária, tendo em vista eficiência de focalização da 
política - apenas os inscritos nos vulnerabilidade social teriam direito - e onerar os que teriam 
maior capacidade contributiva. Conforme Carraza (2001, p.522) é justo e jurídico que, em termos 
econômicos, quem tem muito pague proporcionalmente, mais impostos dos que tem pouco. 
Infelizmente o programa “DEVOLVE-ICMS” não foi aprovado, mas o debate ainda se mostra vivo. 
O principal motivo justificado pelos parlamentares foi o de o Estado deixar de arrecadar as receitas 
que seriam desoneradas. Ao final, se pensarmos em um programa estruturalmente semelhante 
a nível nacional, poderíamos diminuir a regressividade tributária presente no sistema fiscal 
brasileiro, pois teríamos focalização na população alvo da desoneração, e não uma horizontalidade 
desonerativa como existe atualmente. 

Conclusão: Após desvelar os fatos em menção a problemática, conclui-se que o projeto de lei 
gaúcho teria êxito no objetivo real de uma desoneração de bens de consumo, que seria o de atenuar 
a carga tributária e conferir uma medida de caráter consonante a justiça fiscal para aqueles que 
realmente precisam. 

Referências: IBPT, População que recebe até três salários mínimos é a que mais gera arrecadação de 
tributos no país. 2015. Disponível em: https://ibpt.com.br/populacao-que-recebe-ate-tres-salarios-
minimos-e-a-que-mais-gera-arrecadacao-de-tributos-no-pais/. Acessso em 9 de agosto de 2021. 
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Introdução: A presente pesquisa aborda o instituto jurídico do Condomínio de Lotes, advindo 
da Lei n. 13.465/2017, e as peculiaridades que envolvem seu funcionamento e implantação. Assim, 
analisa-se tal figura sob duas perspectivas principais: a de sua eficácia na segurança dos moradores 
e na organização do espaço, e a que tange aos eventuais prejuízos que possam advir aos moradores 
em decorrência de sua implantação. Desse modo, perquire-se se tal inovação se encontra de acordo 
com a função social da cidade e permite seu desenvolvimento sustentável.

Metodologia: Os condomínios de lotes foram inaugurados no ordenamento jurídico brasileiro 
pela Lei Federal n. 13.465/2017, a fim de, principalmente, findar as discussão decorrentes dos 
loteamentos fechados em território brasileiro (loteamentos, nos moldes da 6.766/1979, porém, 
com seu perímetro cercado ou murado com a aprovação da municipalidade, os quais careciam 
de legislação federal que os disciplinasse, mas existiam na realidade fática, o que gerou diversas 
discussões acerca de sua legalidade). Nesse sentido, o surgimento dos condomínios de lotes permitiu 
uma nova possibilidade, que, considerando o lote como unidade autônoma, e, sendo este uma 
fração ideal de uso privativo do empreendimento, vinculada a uma fração ideal das áreas de uso 
comum dos condôminos, permitiu a utilização do espaço de maneira mais livre, pela inexistência 
de bens públicos no interior do empreendimento (como existentes nos loteamentos), o que permite 
o fechamento do perímetro e a proibição de ingresso de terceiros não autorizados. Em virtude de 
tais peculiaridades, são nítidos os benefícios aos moradores, advindos da segurança decorrente da 
possibilidade de fechamento, da existência de áreas de lazer que proporcionam melhor qualidade 
de vida aos condôminos, e dos serviços de manutenção e conservação por empresas privadas, que 
permitem uma melhor conservação do local. Ainda, ressalta-se a obrigatoriedade de contribuição 
advinda da obrigação propter rem, que surge em virtude da copropriedade. Deste modo, restam 
evidentes as vantagens presentes para os moradores e proprietários de lotes no local. Com relação 
aos demais cidadãos, que não residem, nem possuem lotes no empreendimento, por mais que hajam 
os que argumentam pela existência de eventuais prejuízos, em razão da privação de seu acesso 
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pela inexistência de bens públicos no perímetro interno dos condomínios de lotes, cabe ressaltar o 
disposto no § 4º do artigo 4º, da Lei n. 6.766/1979, inserido pela Lei n. 13.465/2017. Tal disposição 
possibilita que o Município imponha limitações administrativas visando o interesse público, como 
termos, condições, encargos, direitos reais ou servidões administrativas. Assim, pode o Município, 
por exemplo, estabelecer o encargo de construção de uma escola pública às custas do próprio 
loteador em benefício à coletividade (OLIVEIRA, 2017). Tais medidas visam mitigar eventuais 
prejuízos que possam existir aos demais cidadãos, que não residem nos condomínios de lotes. 

Conclusão: Deste modo, é perceptível a conciliação entre os interesses dos que almejam melhor 
segurança e organização do espaço e dos demais, que podem ter, conforme as condicionantes 
fixadas pelo Município para a implantação do condomínio de lotes, benefícios advindos do 
empreendimento, permitindo o desenvolvimento sustentável e a cumprimento da função social 
da cidade.

Referências: 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 (Texto para Discussão n. 239). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. 
Acesso em: 04. jan. 2021.
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Introdução: A inserção da Literatura de Moacyr Scliar (1937-2011) nos cursos de medicina 
gaúchos mais bem avaliados no Enade 2019, é o tema deste trabalho. A partir do entendimento 
de que o legado do escritor contribui à formação médica, procedemos uma revisão sistemática 
incluindo os termos “Nome da instituição” + Medicina + Moacyr Scliar” com o objetivo de 
identificar pistas iniciais da presença da literatura de Scliar nesses cursos. O corpus desta análise 
é delimitado a algumas notícias e sites de e sobre os cursos de medicina da PUCRS, UFCSPA, 
UFRGS e UNIVATES (Conceitos 5, 4, 4 e 4, respectivamente). Alves (2012), constitui a base teórica 
desta análise - que é parte dos estudos da disciplina “Literatura Contemporânea”, ministrada pela 
Dra. Ivânia Campignoto Aquino em 2021-1 no Doutorado em Letras da UPF. Destacamos que o 
Acervo Literário Delfos Moacyr Slciar pertence à PUCRS, onde está o curso melhor colocado do 
RS. Assim, indicamos pesquisas futuras sobre a relação estudantes-Acervo. 

Metodologia: Moacyr Jaime Scliar (1937-2011) gaúcho, descendente russo-judaico foi médico 
de Saúde Pública e escritor que ocupou a cadeira n. 31 da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 
2003. Scliar publicou mais de cinco mil crônicas jornalísticas e mais de oitenta livros – dezenove 
conquistaram prêmios literários e, vários foram publicados em diversas línguas e países. O autor é 
referência do Realismo fantástico na América Latina com temáticas médicas, judaicas e da condição 
humana. A pandemia de Covid-19, trouxe à público, além de muitas perdas e sofrimentos, fatos 
e demonstrações em redes sociais que evidenciam a necessidade de considerar autores médicos 
destacados pela formação e atuação em saúde pública, pela comunicação com a sociedade e 
pelo perfil sensível ao sofrimento humano. Assim, a partir do entendimento da importância do 
legado de Moacyr Scliar e motivados pela leitura do artigo “Algumas (breves) considerações 
sobre a Literatura brasileira contemporânea” (ALVES, 2012), verificamos a penetração (numa 
aproximação incial) da literatura do autor nos cursos de medicina gaúchos mais bem avaliados no 
Exame Nacional de Desempenho dos[as] Estudantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Enade/Inep) mais recente (2019). A partir da identificação desses 
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cursos de medicina: PUCRS, UFCSPA, UFRGS e UNIVATES (Conceitos 5, 4, 4 e 4, respectivamente), 
revisão sistemática, seguiu, no google com os termos: nome da universidade + Medicina + Moacyr 
Scliar e se selecionou nas ferramentas “No último ano”. A partir dos resultados apresentados 
pelo google, escolhemos e analisamos os que mais pareceram se relacionar ao curso de medicina 
da instituição que havia sido incluída na busca inicial. Encontramos os seguintes resultados: a) 
para PUCRS + Medicina + Moacyr Scliar: a.1) diversas notícias sobre o Delfos Acervo Literário 
Scliar, a.2) No Manual do candidato ao vestibular de medicina de verão 2021, em “Literatura”, 
“Conteúdos Programáticos: Tendências Contemporâneas:”, entre vinte e sete (27) autores, Scliar é 
indicado como leitura obrigatória; b) para UFCSPA + Medicina + Moacyr Scliar: b.1) Na página da 
Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, a indicação de que tal liga foi criada pelo escritor e b.2) Num 
arquivo de 22 de março de 2021 “De faculdade de Medicina à Universidade”, com documentos 
e memórias da instituição, a imagem da Notícia da inauguração do teatro da instituição em 9 de 
novembro de 2017: “Teatro Moacyr Scliar”; c) para UFRGS + Medicina + Moacyr Scliar: a indicação 
do livro “Cenas médicas: pequena introdução a [sic] História da Medicina - Moacyr Scliar, no site 
da Biblioteca da UFRGS. Finalmente, d) para UNIVATES + Medicina + Moacyr Scliar: um trecho 
de trabalho de “Aprendizagem sobre resumo” que é baseado em “Saturno dos trópicos” (SCLIAR, 
2003). 

Conclusão: A Literatura de Scliar está nos melhores cursos de medicina gaúchos Enade/Inep 
2019: No Teatro Moacyr Scliar e no registro da criação da Liga acadêmica de Saúde coletiva 
(UFCSPA); na biblioteca virtual da UFRGS; num trabalho sobre resumo (UNIVATES); e incita 
pesquisas futuras sobre a relação estudantes-Acervo-Enade, que o Acervo (Delfos) do Autor esteja 
junto ao curso melhor colocado (PUCRS). 

Referências: ALVES, Cristiane da Silva. Algumas (breves) considerações sobre a Literatura Brasileira 
Contemporânea. In: JORNADA UFRGS DE ESTUDOS LITERÁRIOS, 2., 2012, Porto Alegre. Anais [...]. 
Porto Alegre: UFRGS, 2012. 

http://inep.gov.br/relatorios

https://www.pucrs.br/blog/delfos-digital-atualiza-colecoes-moacyr-scliar-e-lara-de-lemos/

https://www.pucrs.br/estudenapucrs/wp-content/uploads/sites/236/2020/10/manual-do-candidato-
medicina-2021.pdf

https://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/extensao/ligas-academicas/saude-coletiva

https://www.ufcspa.edu.br/documentos/60anos/memorias-60-arquivo.pdf

http://livraria.ufrgs.br/produto/45/cenas-medicas-pequena-introdu-ao-a-historia-da-medicina

https://www.univates.br/roau/download/163/pg4.html 

http://inep.gov.br/relatorios
https://www.pucrs.br/blog/delfos-digital-atualiza-colecoes-moacyr-scliar-e-lara-de-lemos/
https://www.pucrs.br/estudenapucrs/wp-content/uploads/sites/236/2020/10/manual-do-candidato-medicina-2021.pdf
https://www.pucrs.br/estudenapucrs/wp-content/uploads/sites/236/2020/10/manual-do-candidato-medicina-2021.pdf
https://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/extensao/ligas-academicas/saude-coletiva
https://www.ufcspa.edu.br/documentos/60anos/memorias-60-arquivo.pdf
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Introdução: Durante o ano de 2021, o Setor de Atenção ao Estudante da UPF, desenvolveu ações 
utilizando como princípio o protagonismo estudantil, que manteve como atividade principal a 
construção da “Política do Estudante”. A construção da politica do estudante estabeleceu como 
base o “estudante UPF”, garantindo que os alunos da graduação e pós-graduação estivessem lado-
a-lado nesse processo. Porém, este relato tem como necessidade compreender a participação dos 
alunos da pós-graduação e suas contribuições na construção da política do estudante, porém este 
trabalho mantém como objetivo analisar a experiência dos alunos da pós-graduação na construção 
da política do estudante. 

Metodologia: Inicialmente a comissão de permanência vinculada ao SAES, integrada por 
alunos da graduação e pós-graduação, manteve como objeto a construção de uma primeira 
redação da “Politica dos Estudante”, essa minuta construída por alunos bolsistas e voluntários 
deu como base o início do diálogo com os alunos da instituição. Elaborado os pontos principais da 
primeira redação, foi estabelecido um plano de trabalho que abriu um canal de diálogo com todos 
os estudantes da universidade. Os alunos da pós graduação demonstraram grande interesse no 
processo de construção, e também fizeram algumas ponderações, entre elas: 1. Auxiliar no processo 
de perceptibilidade das pesquisas realizadas dentro da Universidade, consolidando um programa 
de divulgação dos resultados obtidos durante a trajetória acadêmica desenvolvidas pelos alunos 
do stricto; 2. A importância da interlocução entre a Extensão e a Pesquisa, reconhecendo que a 
extensão universitária tem um grande papel dentro da instituição e assim, uma proximidade entre 
os projetos e a pesquisa, pode constituir uma universidade mais plural; 3. Construção de ações 
que fortaleçam o vínculo dos alunos vinculados a especialização da universidade, entendendo 
que esses alunos também participam da vida acadêmica; 4. Construção da política de forma que 
abranja as necessidades dos estudantes das diferentes unidades e programas de pós-graduação; 5. 
Estabelecer um instrumento de avaliação da pós-graduação; 6. Acesso à alimentação adequada e 
de qualidade na instituição; 7. Ampliação do programa residência compartilhada para os alunos 
da pós-graduação; 8. Ampliação das cotas sociais para todos os programas de pós-graduação: 
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étnica, social e racial; 9. Construção de encontro bianual dos alunos do stricto e do lato sensu; 10. 
Constituir um espaço de escuta para os alunos da pós-graduação. Após compartilharmos a ideia 
da construção da política e ouvirmos nossos colegas de instituição, pudemos inserir na política 
questões pontuais com o intuito de atender a todos, visando um documento que assegure a 
permanência estudantil, o pertencimento estudantil, a formação crítica, a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão e o protagonismo estudantil.

Conclusão: Por fim, com a concretização do documento da “Política do Estudante” os trabalho 
que devem seguir partem da necessidade da aprovação nos órgão institucionais da UPF e 
acompanhamento da implementação.

Referências: _______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em: . Acesso em: 09 agos. 2021.

FRANCO, Maria Estela Dal Pai; MOROSINI, Marília. Qualidade na Educação Superior: dimensões e 
indicadores. Porto Alegre: Edipucrs, 2011. Disponível em: . Acesso em: 12 jul. 2021.

_______. Política de Responsabilidade Social 2013/2016. Disponível em: . Acesso em: 19 jul. 2021.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Plano de Desenvolvimento Institucional – Plano Quinquenal para o 
Desenvolvimento Institucional da UPF 2016 – 2021. Disponível em: . Acesso em: 09 agos. 2021.
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Introdução: A teoria da aprendizagem significativa proposta por Ausubel é caracterizada como 
“um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente 
relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA, 1999, p. 153). O conceito 
de subsunçor se refere a conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aluno, 
sendo responsável por fazer a interação daquilo que já sabe com a nova informação. É através 
do subsunçor preexistente que o indivíduo poderá fazer uma âncora com o novo conhecimento, 
promovendo uma aprendizagem significativa. Diante desse contexto surge a seguinte pergunta: 
como os professores identificam os conhecimentos prévios de seus alunos? Na busca de respostas 
para essa pergunta, elege-se como objetivo deste estudo investigar os materiais que vêm sendo 
utilizados pelos professores como pré-teste a fim de reconhecer os subsunçores de seus alunos.

Metodologia: Realizou-se uma pesquisa de natureza bibliográfica, selecionando um conjunto de 
periódicos brasileiros disponíveis no Sistema WebQualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), estratos A1, A2, B1 e B2 publicados dentro do período de 2013 a 
2016. Para identificar os possíveis artigos que poderiam compor o corpo dessa pesquisa, foi realizada 
uma primeira filtragem: realizou-se uma busca de trabalhos que apresentassem as expressões 
“aprendizagem significativa”, “TAS” ou “Teoria da Aprendizagem Significativa” nas palavras-
chaves. Essa busca forneceu uma amostra inicial de 106 artigos. Após essa primeira filtragem, 
foi realizada a leitura dos resumos de cada um dos artigos, selecionando aqueles que estavam 
dentro dos seguintes critérios: a) Ensino Médio; b) aulas de Física e c) Aprendizagem Significativa. 
Dos 106 artigos encontrados na primeira etapa, foram constatados que 61 não satisfizeram os três 
critérios, compondo então o corpo dessa pesquisa 45 artigos. Realizou-se a leitura completa dos 
artigos selecionados buscando identificar que materiais ou recursos os professores utilizam como 
pré-teste nas aulas de Física no Ensino Médio. Como resultados, obtivemos que o questionário é 
o material mais utilizado pelos professores para identificar os subsunçores dos alunos, estando 
presente em 27 artigos, seguido de aulas práticas/experimentos, contido em 6 artigos. De acordo 
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com Moreira (2011, p.3), as perguntas dos questionários de pré e pós teste devem ser criadas 
para despertar a intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa, o qual sugere que 
para o aluno externalizar o conhecimento prévio, o professor crie situações do tipo: discussões, 
questionários, mapa conceitual, mapa mental, situações problema, entre outras. Araújo, Nobre, 
Junior e Dantas (2015) também dizem que a grande vantagem do questionário, como instrumento 
de coleta de dados, é a capacidade de atingir um grande número de pessoas. As aulas práticas 
ou experimentais aparecem como o segundo recurso mais utilizado para o reconhecimento 
dos subsunçores. Moro, Neide e Rehfeldt (2016), acerca desse recurso, afirmam que atividades 
experimentais, reais e virtuais é uma possibilidade para envolver os alunos e motivá-los, bem 
como, uma alternativa para sair das aulas tradicionais centradas em quadro, giz e livros.

Conclusão: Essa pesquisa mostrou a escassa quantidade de artigos publicados que mostra como 
identificar os subsunçores dos alunos, visto que é uma metodologia pouco aplicada na prática. 
É possível perceber que a aprendizagem mecânica ainda prevalece como forma de ensinar da 
maioria dos professores e que os questionários e as aulas práticas/experimentais são os recursos 
mais utilizados no ensino de Física.

Referências: ARAUJO, Francisco Vanderli de et al. Uma Aplicação do Software Educacional PhET Como 
Ferramenta Didática no Ensino da Eletricidade. Informática na Educação: teoria e prática,Porto Alegre, 
v.18, n.2, p.145-161, jul./dez.2015.

MOREIRA,Marco Antônio. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU,1999. 

MOREIRA,Marco Antônio. Unidades De Enseñanza Potencialmente Significativas – UEPS. Aprendizagem 
Significativa em Revista, Porto Alegre,v. 1(2), p.43-63,2011.

MORO, Fernanda Teresa; NEIDE, Ítalo Gabriel; REHFELDT, Marcia Jussara Hepp. Atividades 
experimentais e simulações computacionais: integração para a construção de conceitos de transferência de 
energia térmica no ensino médio. Caderno Brasileiro de Ensino de Física,v.33, n.3 p. 987-1008, dez.2016.
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Introdução: Eugenia é um gênero da grande família Myrtaceae, um dos maiores grupos botânicos 
do bioma Mata Atlântica, que representa um hotspot da biodiversidade. Grande parte dos óleos 
essenciais desse gênero são usados na medicina, farmacologia e cosmetologia (SILVA 2017), 
possuindo grande importância econômica. Porém, estas espécies apresentam grande semelhança 
morfológica, tornando-se preferível o uso da sua anatomia e estruturas foliares para taxonomia, 
como os estômatos. Estes, possuem densidade alterada de acordo com condições ambientais como 
a luminosidade, a fim de regular estresses (FERMINO-JR 2004); porém, não há estudos inferindo se 
esta variação também ocorre em estruturas secretoras foliares. Sendo assim, o presente estudo teve 
como objetivo realizar a análise comparativa de estômatos e estruturas secretoras em E. uniflora, E. 
pyriformis e E. involucrata, sujeitas a diferentes condições de luminosidade. 

Metodologia: Coletamos dez folhas de três indivíduos de cada espécie do gênero Eugenia, sendo 
cinco totalmente expostas à luz solar e cinco sombreadas. Confeccionamos lâminas da porção 
mediana de cada folha, retirando seu ápice, base e nervura principal. Utilizando a metodologia 
proposta por SEGATTO et. al (2004), uma gota de éster de cianocrilato foi depositada sobre a 
lâmina e a folha foi pressionada sobre o adesivo, gerando uma impressão da epiderme, tanto 
adaxial quando abaxial. Utilizando um microscópio ótico, analisamos a presença de estômatos 
e estruturas secretoras nas duas faces foliares das três espécies, assim como a classificação 
estomática; a densidade dessas estruturas foi avaliada em um campo de visão de 400x, assim como 
a determinação do tamanho dos estômatos de E. involucrata, com o auxílio do software ZEN 
Blue Edition. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas 
pelo Teste de Duncan a 5% de probabilidade de erro. As três espécies de Eugenia possuem folhas 
hipoestomáticas, característica já descrita por Pieri (2012). Os estômatos sempre se apresentaram 
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na forma paracítica (Fig. 1), discordando de Pieri (2012) a respeito de E. pyriformis e E. involucrata, 
que relatou estes como anomocíticos. Os estômatos se mostraram mais numerosos nas folhas 
totalmente expostas, sendo a densidade estomática média destas superior à das folhas sombreadas, 
em todas as espécies (Tab. 1); já quando comparamos as três espécies, percebemos que não houve 
diferença significativa entre elas. Em E. involucrata observamos diferença visível no tamanho 
dos estômatos, o que nos levou a verificar se havia relação entre o tamanho dos estômatos e a 
intensidade luminosa. As medições do tamanho dos estômatos de E. involucrata mostraram que 
em dois dos três indivíduos analisados, as médias foram maiores nas folhas totalmente expostas 
à luz solar, porém sem significância; exceção foi observada no indivíduo 2, no qual os estômatos 
apresentaram tamanho médio significativamente maior nas folhas sombreadas (Tab. 2). Esse fato 
sugere que a causa possa estar relacionada à variabilidade genética entre os indivíduos desta 
espécie. A variação de luminosidade recebida pelas plantas sempre se mostrou um importante 
fator para a variação da densidade estomática em diferentes espécies, geralmente resultando 
numa maior densidade estomática em folhas mais expostas à luz. Por E. involucrata ter sido a 
única a apresentar variação visível no tamanho dos estômatos, acreditamos que esta seja uma 
característica anatômica da espécie, o que se sugere que seja confirmado em estudos subsequentes 
utilizando maior número de indivíduos.

Conclusão: Este estudo confirmou a relação entre luminosidade e densidade estomática nas 
espécies analisadas, porém, esse fator não influenciou no tamanho dos estômatos de E. involucrata. 
Não foi possível avaliar a densidade das estruturas secretoras, pois cada uma destas ocupa grande 
parte do campo de visão utilizado para as análises, e por conta disso, não foi possível quantificá-
las.

Referências: SILVA, Vanessa Paula. Atividades biológicas de óleos essenciais de espécies da família 
Myrtaceae. UNESP. Bocatu. São Paulo. 2017. FERMINO-JR PCP. Anatomia ecológica comparada de folhas 
de Guapira opposita (Vell.) Reitz (Nyctaginaceae) na vegetação de restinga e na Floresta Ombrófila Densa. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 2004. PIERI, C. Caracterização de Puccinia psidii, identificação 
de Mirtáceas diferenciadores de raças fisiológicas e estudos anatômicos do limbo foliar relacionados à 
resistência. Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP, Botucatu, 2012.

SEGATTO et al. Técnica para o estudo da anatomia da epiderme foliar de batata. Cienc. Rural, Santa 
Maria, v. 34, n. 5, p. 1597-1601, 2004. 
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Introdução: Tornar-se pai/mãe é uma complexa construção que se intensifica durante o pós-
parto. Os homens-pais, embora permaneçam muitas vezes em segundo plano nessa fase, precisam 
de um olhar atento para as suas necessidades durante o puerpério, pois ainda que de forma mais 
passiva, já que não podem gerar um feto em seu corpo, também passam por modificações psíquicas, 
ambientais, pessoais, conjugais, sociais e profissionais, que indiretamente ou diretamente os afetam. 
O presente estudo tem como objetivo identificar, compreender e analisar como a figura paterna 
percebe, vivencia e compreende o pós-parto, procurando identificar os sentimentos vivenciados 
pelos pais nesse momento, além de analisar quais os impactos do pós-parto na vida emocional, 
profissional e sexual do homem. Assim justifica-se, ao considerar que o modo como os homens-
pais percebem, sentem e vivenciam o pós-parto, irá direcionar e impactar na vinculação e relação 
saudável do mesmo com a criança e a sua companheira.

Metodologia: O trabalho caracteriza-se como um estudo qualitativo, de caráter exploratório-
descritivo. Participaram do mesmo 10 homens-pais, residentes no estado do Rio Grande do Sul, 
que coabitavam com suas companheiras e estavam passando pelo puerpério no período de 0 a 6 
meses. Os participantes foram divididos em dois grupos, aos quais foram aplicados dois diferentes 
instrumentos: entrevista semiestruturada e formulário ‘online’. Ambos os instrumentos buscavam 
o mesmo objetivo e abordavam temáticas referentes as percepções, sentimentos, comportamentos, 
vida sexual e profissional do homem após o parto. A partir dos resultados, observou-se que os 
homens-pais consideram o pós-parto como um “novo tempo”, de novas experiências e momentos 
de adaptação, tanto para o casal como para o recém-nascido, percebido pelos mesmos como 
um momento importante embora cansativo e desgastante. Constata-se ainda no relato dos pais 
uma imensa sensação de carinho e amor pela criança, considerando suas vivências pós-parto 
como agradáveis/boas. Outros participantes, ainda que sintam admiração e amor pela criança, 
pontuam suas experiências como razoáveis. Contudo, ainda que o sentimento proeminente 
evidenciado pelos pais seja de alegria e tranquilidade, a ansiedade também foi uma sensação 
bastante experimentada pelos participantes durante o pós-parto. Para Papalia e Feldeman (2013), 
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essa ambivalência é marcada devido à responsabilidade de cuidar de uma criança extremamente 
dependente que exige tempo e energia constante, incorporado ao impacto de conservação que 
a paternidade impõe a um casamento. Quanto as mudanças comportamentais dos pais após a 
chegada da criança, os pais participantes relatam terem se tornado uma pessoa melhor, mais felizes, 
afetivos e responsáveis. Entretanto, também mais preocupados. Outros pais direcionam suas 
mudanças ao envolvimento e interação com a criança, mostrando-se participativos, evidenciando 
a consciência de compartilhar os cuidados com a mãe. Já quanto ao âmbito profissional, o aumento 
do ritmo de trabalho é explicito na fala dos participantes. Além disso, foi possível observar que os 
pais atribuem sua dedicação e responsabilidade com as tarefas laborais aos filhos. Para Piccinini et 
al. (2004), apesar dos avanços em relação à dinâmica familiar e de gênero, culturalmente, o papel 
patriarcal destinado ao pai ainda é bastante enraizado, e muitos pais permanecem sendo os únicos 
provedores de suas famílias, o que lhes gera preocupações acerca da capacidade de mantê-las, 
demandando uma intensa dedicação ao trabalho. No que se refere a vida sexual e afetiva pós-parto, 
os pais foram unanimes ao afirmarem mudanças no campo sexual do casal após o nascimento 
da criança, considerando suas vivências sexuais de diferentes maneiras, sendo elas: boa, ruim e 
péssima. Deve-se atentar que a vivência do puerpério é singular, tornando-se uma experiência 
única a cada indivíduo, considerando o contexto em que o mesmo se insere. 

Conclusão: Os resultados do presente estudo permitem concluir que, para os homens, o pós-
parto é uma fase de adaptações e cuidados, vivenciado com bastante amor e afeto pela criança, 
embora também seja uma fase ansiogênica e cansativa, refletindo em mudanças comportamentais. 
Constataram-se ainda alterações na sexualidade do homem, diminuindo a satisfação dos mesmos 
nessa área da vida.

Referências: PAPALIA, E.D.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano (12ª ed). Porto Alegre: Artmed, 
2013.

PICCININI, C.A. et al. O envolvimento paterno durante a gestação. Psicologia: Reflexão e Critica. Porto 
Alegre, v. 17, n. 3, p. 303-314, 2004.
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Introdução: O procedimento cirúrgico por mais simples que seja deve sempre ser precedido de 
uma avaliação anestésica criteriosa assim como de um protocolo anestésico adequado para cada 
paciente de acordo com suas peculiaridades e patologias pré-existentes. Desta forma, o médico 
veterinário anestesista é essencial para a segurança e eficiência no que se refere ao pré, trans e pós-
operatório do paciente, visando a monitorização e a garantia de um procedimento o mais seguro 
e sem intercorrência. As chances de ocorrerem distúrbios concomitantes de ordem sistêmica são 
grandes (MONTAHIM, 2019), uma das complicações mais observadas é o aumento considerável 
das enzimas renais somadas ao desequilíbrio hidroeletrolítico. O objetivo deste trabalho foi relatar 
a anestesia de um felino com obstrução urinária submetido aos procedimentos de penectomia, 
uretrostomia e orquiectomia. 

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário, um felino macho, sem raça definida, 
pesando 3 Kg, com queixa de não estar urinando e o problema ser recorrente. Após estabilização 
emergencial foi indicado procedimentos cirúrgicos de penectomia, uretrostomia e orquiectomia 
(em concomitância) que são justificados pelo acontecimento de recidivas obstruções e pela urgente 
necessidade de ser reestabelecido o fluxo urinário do paciente (ROBERTSON, 2018). Na avaliação 
pré-anestésica, realizada pelo Anestesista, o paciente apresentava-se em um quadro severo de 
desidratação (8%), subpeso, aumento dos níveis séricos de Creatinina (2,26 U/L) e Uréia (92,4 mg/
dL) e demais parâmetros vitais dentro da normalidade. Após avaliação paciente foi classificado 
como ASA III (classificação do estado físico de acordo com a sociedade americana de anestesiologia) 
de forma que pode determinar o risco anestésico para o paciente (MASSONI, 2019). A fluidoterapia 
do paciente foi intensificada (RLS 20 mL.Kg.h-1) até escolha do protocolo e técnicas anestésicas a 
fim de corrigir a desidratação. O fármaco de escolha para uso como medicação pré-anestésica após 
avaliação do paciente (GRUBB, 2020) foi a dexmedetomidina (5 µg.Kg-1, IM). Já as medicações 
utilizas na indução anestésica foram a cetamina (1 mg.Kg-1, IV) associada ao propofol (3 mg.Kg-1, 
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IV). Após relaxamento completo do paciente e perda de reflexos realizou-se o bloqueio local 
periglótico (ROBERTSON, 2018) com lidocaína (0,05 mL) e intubação oro-traqueal com traqueotubo 
nº 3,0 objetivando a manutenção de oxigenação durante o procedimento. Para manutenção do plano 
anestésico durante o procedimento cirúrgico optou-se pela anestesia na modalidade inalatória 
com a utilização de isoflurano (ao efeito) em sistema não reinalatório e com oxigênio a 100% (1L.
min-1) de forma a permitir maior controle do plano anestésico do paciente (MASSONI, 2019). Os 
fármacos utilizados como anestesia local, foram bupivacaína (0,23 mL.Kg-1) sendo indicada em 
associação com Morfina (0,1 mg.Kg-1) através do bloqueio epidural. O tempo de anestesia assim 
como de procedimento totalizou uma hora e dez minutos (01:10H), onde os parâmetros de pressão 
arterial média, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, frequência respiratória, EtCO2, 
oximetria, assim como o padrão respiratório espontâneo mantiveram-se dentro da normalidade. 
O paciente teve um despertar calmo da mesma forma que uma recuperação anestésica satisfatória, 
demonstrando que foi mantido o controle da dor de forma adequada (GRUBB, 2020) durante todo 
o procedimento anestésico e cirúrgico . 

Conclusão: O planejamento realizado pelo anestesista, na escolha dos fármacos e técnicas 
anestésicas, foram fundamentais para se obter um ato anestésico seguro e sem complicações, 
tratando-se de um paciente ASA III. A combinação de uma boa monitorização e controle adequado 
da dor, possibilitaram também uma recuperação anestésica satisfatória.

Referências: GRUBB, et. Al, Anesthesia and Monitoring Guidelines for Dogs and Cats. Veterinary Practice 
Guidelines. Disponível em: <https://www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/2020-anesthesia/
anesthesia_and_monitoring-guidelines_final.pdf>. Acesso em 04 ago. 2021.

MASSONE, Flavio, et.al.,Anestesiologia Veterinária – Farmacologia e Técnicas 7 ed. 2019. Disponível 
em:<https//integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527734882/epubcfi/6/10[%Bvnd.vst.
idref%3Dcopyright]! /4/16/2>. Acesso em: 01 ago. 2021. 

ROBERTSON, Sheilah A., et. al. AAFP Feline Anesthesia Guidelines. Journal of Feline Medicine 
and Surgery (2018) 20, 602–634, 2018. Disponível em: < https://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/1098612X18781391>. Acesso em 01 de ago. 2021.



Página 879

ANESTESIA PARCIALMENTE INTRAVENOSA (PIVA) EM 

CANINO ASA IV COM MASTOCITOMA – RELATO DE CASO

Autor Principal: Heloise Ruschel

heloruschel@gmail.com

Coautores: Heloise Ruschel; Andressa Spengler; Caren Chaves Loss; Letícia Westphalen Trentin; Thanise 
Pereira Guerra

Orientador: Renan Idalencio

Área: Ciências Agrárias

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Relato de Caso

 

Introdução: A associação das técnicas de anestesia inalatória e injetável é denominada de 
anestesia intravenosa parcial (PIVA) onde o anestésico inalatório é concomitante a um ou mais 
fármacos injetáveis. Essa técnica tem como objetivo reduzir as doses dos anestésicos minimizando 
os efeitos adversos que os mesmos possam provocar. Por se tratar da associação de diferentes 
classes farmacológicas, podemos provocar analgesia, hipnose, sedação e relaxamento muscular, 
dependendo do mecanismo de ação de cada medicação, além de se uma técnica segura para pacientes 
graves (LUMB & JONES, 2017). O objetivo deste trabalho foi relatar a anestesia intravenosa parcial 
em canino ASA IV submetido à exérese de neoplasma e biópsia óssea.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário, um canino fêmea da raça Australian, pesando 
18,5 kg de massa corporal, aproximadamente 12 anos para realizar procedimento de exérese de 
neoplasma em região de primeira e segunda mamas esquerdas e biópsia óssea em região de 
tarso. Paciente com diagnóstico sugestivo de mastocitoma realizado através de citologia, além de 
cardiopatia confirmada no ECG e Ecocardiograma (MACÊDO, 2019) e suspeita de osteossarcoma 
em MPE. O animal possuía histórico de tratamento quimioterápico para citorredução para posterior 
encaminhamento cirúrgico. Na avaliação pré-anestésica os parâmetros vitais estavam dentro da 
normalidade, assim como exames de sangue em que apresentaram apenas uma leve linfopenia. 
Devido as comorbidades a mesma recebeu classificação ASA IV de acordo com seu estado físico 
pela escala da Sociedade Americana de Anestesiologia. Como medicação pré-anestésica foi optada 
pela associação de quatro fármacos distintos sendo eles: acepromazina (0,02 mg.k -1), cetamina 
(1 mg/kg-1), metadona (0,3 mg.kg-1) e midazolam (0,2 mg.kg-1), todos administrados por via 
intra muscular. O fármaco de escolha para indução ao plano anestésico foi propofol (4 mg.kg-1, 
IV). A manutenção do plano anestésico foi realizada na modalidade PIVA (BELMONTE, 2013), 
onde se utilizou a anestesia na modalidade inalatória com o fármaco isoflurano em associação à 
anestesia na modalidade intravenosa pela utilização de infusão contínua do fármaco lidocaína 
(de 2 mg.kg.h -1) sendo necessário durante o procedimento a realização de anestesia por infusão 
contínua de propofol (0,2 mg.kg.min-1). Como anestesia local na epidural com associação de 
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bupivacaína (0,25 mL.kg-1) com lidocaína na (0,25 mL.kg-1). A fluidoterapia manteve-se através 
de RLS (20 mL.Kg.h-1) durante o procedimento. O procedimento teve duração de uma hora e vinte 
minutos (01:20H) nos quais o aporte da anestesia inalatória manteve-se ao efeito. Houve aumento 
na frequência cardíaca, na pressão arterial média e pressão arterial sistólica 35 min após o início do 
procedimento, mas corrigido através da manutenção do plano anestésico. O padrão respiratório, 
temperatura, EtCO2, oximetria e padrão respiratório mantiveram-se sem alterações. A paciente 
teve um despertar calmo bem como uma recuperação anestésica satisfatória. 

Conclusão: Diante do caso exposto podemos observar que foi de fundamental importância 
a avaliação pré-anestésica e conhecimento do histórico do paciente para escolha do protocolo 
anestésico e técnicas empregadas. Através deste procedimento a paciente se manteve estável 
durante a anestesia e com uma recuperação tranquila e rápido

Referências: BELMONTE, E.A, et.al., Infusão contínua de morfina ou fentanil, associados à lidocaína e 
cetamina, em cães anestesiados com insoflurano. Medicina Veteriária. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 2013. 
Disponível em:<https://www.scielo.br/j/abmvz/a/TjqXW34hgS797t4vbZ6QcFw/?lang=pt>. Acesso em, 
29 jul. 2021.

LUMB, William, JONES, Wynn. Anestesiologia e Anestesia em Veterinária. 5º Edição. Rio de Janeiro: 
Editora Roca, 2017.

SEOW, et. el., Lidocaine and bupivacaine mixtures for epidural blckade. Anestesiology. Disponível em: 
<https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/56/3/177/26479/Lidocaine-and-Bupivacaine-Mixtures-
for-Epidural>. Acesso em 05 de ago. 2021.
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Introdução: Com as problemáticas trazidas pela pandemia do Covid-19, torna-se importante 
levantar todas as adversidades acerca da crise sanitária. Sob esta premissa, é necessário se 
iniciar uma discussão pública que ultrapasse os limites impostos pelas tão vividas democracias 
representativas. O agir dos governos perante a emergência leva, inevitavelmente, estes a fazerem 
escolhas que não conseguem se sustentar nos diversos elementos em jogo, o equilíbrio entre 
diversos setores dificilmente é mantido em harmonia. É partindo disso, que se entende necessário 
a inserção de um novo método de pensamento, que seja capaz de amenizar os impactos das ações 
tidas em crises como a da COVID-19. Dessa forma, é através da compreensão da democracia 
deliberativa, que poderiam ser estabelecidos mecanismos duradouros que demonstrariam que 
a deliberação é um fenômeno com dimensão política e democrática determinante no combate a 
crises sanitárias e econômicas.

Metodologia: A democracia deliberativa preconizada pelo filósofo Jürgen Habermas, considera 
a participação dos cidadãos nas deliberações e nas tomadas de decisão o elemento central da 
compreensão do processo democrático. Nesse sentido, o procedimento da deliberação não é 
apenas uma etapa de discussão que antecede a tomada de decisão, ela tem o objetivo de justificar 
as decisões a partir de razões que todos poderiam aceitar. Esse ato deliberativo seria assegurado 
pelo direito, já que este possui o importante papel de garantir os procedimentos democráticos de 
participação, uma vez que a comunicação se dá pela mediação discursiva fornecida pelo direito. 
Logo, compreende-se que a democracia deliberativa abarcaria todas as camadas da sociedade, 
onde através do direito, o discurso seria legitimado, ou seja, as leis seriam criadas por aqueles que 
são seus destinatários. Dessa forma, ocorreria uma maior participação pública na esfera política 
que facilitaria a criação de projetos que visassem a população num geral, gerando benefícios para 
todos aqueles que pertencem a sociedade. Sendo assim, para o filósofo, as elites influenciam e 
aplicam suas decisões dentro do Estado democrático de direito, contudo, através do conceito de 
democracia deliberativa torna-se incompatível compreender uma sociedade centrada no Estado, 
uma vez que pela deliberação a sociedade civil também exerceria um papel fundamental no 
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sistema político. Assim sendo, concebe-se que através do tempo, a democracia brasileira sempre se 
mostrou suscetível a ascensão de políticas, majoritariamente, classistas, com a participação única 
e exclusiva das elites brasileiras. Ademais, mesmo com mecanismos de participação popular, já 
intrínsecos na Constituição Federal de 1988, estes possuem pouca efetividade na vida política, 
visto que tais recursos deveriam ser utilizados pela federação como auxílio na implementação 
de políticas públicas ou como consultas úteis à implementações de novos projetos políticos. É 
nesse aspecto que, pode ser inserido a realidade pandêmica vivida. Um claro exemplo da 
falta de efetividade de mecanismos de participação pública, ocorreu durante a pandemia do 
COVID-19, onde os discursos da elite que comanda a sociedade brasileira, além te terem sido 
soberanos, foram a principal razão pela qual não houve o combate efetivo ao vírus, visto que 
enquanto as prioridades governamentais se davam através do discurso de “economia acima da 
vida”, o conceito de deliberação habermesiano encontrava sua decomposição em uma sociedade 
fragmentada. Ora, se a democracia brasileira, se baseasse em políticas deliberativas, a pandemia 
teria sido celeremente combatida com mais precisão. As decisões tomadas “de cima” para “baixo”, 
não sendo compartilhadas, criam necessariamente posições que levam a se colocar em primeiro 
plano, de modo antitético, os direitos de alguns em relação aos de outros. Gerando então um certo 
descaso perante toda uma sociedade que carece de participação popular e de políticas efetivas.

Conclusão: É sob a premissa da estruturação de uma democracia deliberativa, que crises 
sanitárias causariam um efeito menos drástico na sociedade civil. Logo, infere-se que os processos 
deliberativos trariam benefícios mais significativos se tivessem sido postos em ação desde o 
princípio, já que a melhor maneira de combater uma crise é através do diálogo e de políticas 
participativas.

Referências: HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. v.I. Tradução de: 
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

HAMEL, Marcio R. A política deliberativa em Habermas: uma perspectiva para o desenvolvimento da 
democracia brasileira. Passo Fundo: Méritos, 2009.

VINEIS, Paolo; SAVARINO, Luca; DI GIULIO, Paola. La democrazia deliberativa è la vera misura 
anti Covid. Domani, 13 mar. 2021. Disponível em: <https://www.editorialedomani.it/politica/italia/
democrazia-deliberativa-anti-covid-consiglio-superiore-sanita-bioetica-k27l6nsi>. Acesso em: 07 jul. 2021.



Página 883

A POLÍTICA DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE 

DE PASSO FUNDO SOB O VIÉS DA PERMANÊNCIA 

ESTUDANTIL 

Autor Principal: Henrique França Duara

175023@upf.br

Coautores: Henrique França Duara; Nathália Yasmin Gregoski

Orientador: Silvana Ribeiro

Área: Ciências Humanas

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A Política dos Estudantes da Universidade de Passo Fundo é um documento que 
visa garantir os direitos dos estudantes. Composto por diversas concepções a fim de contemplar 
os interesses dos acadêmicos, destaca-se aqui a temática da permanência estudantil. As estratégias 
de viabilização de ingresso à universidade contribuem com o ingresso ao ensino superior, mas 
existem outros desafios que estão implicados na trajetória dos estudantes, tais como a permanência 
estudantil, que por vezes é impedida tanto pela instabilidade financeira e material, como por 
uma fragilidade de pertencimento subjetivo e simbólico. Com o intuito de discorrer sobre como a 
Política dos Estudantes pode viabilizar a permanência na universidade, é realizada uma pesquisa 
bibliográfica sobre as maneiras e conceitos de permanecer, aliada com as estratégias elaboradas no 
documento, aspirando construir uma universidade cada vez mais comprometida com o estar e o 
bem-estar dos que compõem a instituição.

Metodologia: O debate sobre estar na universidade atravessa barreiras e discursos além 
daquelas que dizem respeito ao ingressar na instituição. Estratégias de democratização do ensino 
superior como o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES), oportunizam que diversos estudantes acessem a universidade. Porém, além de 
adentrar, é necessário que o estudante possa permanecer na universidade e vivenciar plenamente 
a sua trajetória acadêmica. Acadêmicos prounistas decidiram reivindicar novas implementações e 
melhorias do Programa através de uma Carta Aberta enviada ao Ministro de Estado da Educação 
no ano de 2007, apresentando as dificuldades que os estudantes encontram em permanecer 
na universidade. Dessa forma, é imprescindível compreender o que tanto esses estudantes 
reivindicaram e continuam a reivindicar, e o que é a permanência e suas nuances. Para Santos 
(2009), permanecer é estar e ser continum no fluxo do tempo, (trans)formando pelo diálogo e 
pelas trocas necessárias e construidoras. Aplicado ao contexto acadêmico, permanecer é sinônimo 
de usufruir as oportunidades ofertadas pela universidade, levando em conta a singularidade 
de cada estudante. Entretanto, existem diversos motivos que impedem a permanência, criando 
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e reforçando barreiras. As barreiras materiais da permanência universitária dizem respeito à 
instabilidade material e financeira. Estas, são desafios que repercutem diretamente no modo de 
“sobrevivência” do estudante, pois impactam na alimentação, moradia, transporte, bem como na 
obtenção de materiais didáticos. As barreiras simbólicas e subjetivas dizem respeito à fragilidade 
dos estudantes de se sentirem vistos, ouvidos e refletidos na instituição que estudam. Segundo 
Santos (2009), é esta situação de inadaptação, de exclusão, de discriminação que impede a 
permanência simbólica dos estudantes recém ingressos na Universidade. Desse modo, a Política 
dos Estudantes é um documento basilar, que descreve as concepções nas quais a trajetória dos 
acadêmicos deveria ser pautada para máximo proveito desta experiência, de modo a assegurar 
que sejam de fato concretizadas. Esta política, está sendo construída pelos estudantes e para os 
estudantes, o que permite que haja uma leitura de realidades para que sejam elaboradas estratégias 
que estejam em consonância com as necessidades desta população. Para alcançar o objetivo de 
priorizar a equidade, a pluralidade e a alteridade dos estudantes, desenvolvendo o sentimento e 
a possibilidade de pertencimento, será necessário a criação, implementação e desenvolvimento de 
programas, projetos e comitês que visem considerar a subjetividade, o acolhimento e uma vivência 
universitária integral de qualidade. Para que esses propósitos sejam efetuados, é vital que haja uma 
sinergia entre universidade, através de seus gestores e educadores, e os estudantes, integrando os 
mais diversos setores da instituição.

Conclusão: Considera-se então a permanência estudantil como suporte central para que 
o estudante sinta-se parte do todo que é a universidade, e possa ter uma qualidade de ensino, 
vivência e experiência. Assim, cabe à Universidade junto da Política dos Estudantes organizar 
estratégias de fortalecimento da permanência material e simbólica dos estudantes, em conjunto 
com estes. 

Referências: SANTOS, Dyane. Para Além das Cotas: a permanência de estudantes negros no ensino 
superior como política de ação afirmativa. 2009. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-
graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, [S. l.], 2009. Disponível 
em: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/11778. Acesso em: 24 jul. 2021. Acesso em: 24 jul. 2021.

HADDAD recebe carta de reivindicações dos estudantes do ProUni. Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE), 2007. Disponível em: <http://www.contee.org.
br/noticias/educacao/nedu114.asp> . Acesso em: 24 jul. 2021.
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Introdução: A participação no Projeto Residência Pedagógica(RP) sempre foi um objetivo para 
nós acadêmicos da licenciatura em Educação Física considerando que o referido projeto vislumbra 
possibilitar, aos futuros professores, a vivência docente no contexto da escola pública de maneira 
supervisionada por professoras da própria escola e pela orientadora institucional. Pouco antes das 
atividades do programa iniciarem,a pandemia do COVID-19 freou parte da experiência que estava 
por vir, principalmente a de observar o dia a dia dos professores e estudantes no cenário real da 
prática docente. Adaptações foram necessárias e, de forma rápida, tivemos que aprender a utilizar 
ferramentas diferentes daquelas utilizadas em aulas tradicionais. O relato objetiva apresentar, de 
maneira pontual, alguns aspectos de nossa vivência docente em Educação Física, desenvolvida 
no primeiro módulo do RP, em tempos de pandemia, com estudantes do Ensino Médio da Escola 
Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, em Passo Fundo/RS.

Metodologia: O RP permite ao graduando atuar ativamente como agente primário no ato de 
educar, promovendo a aquisição de experiência e visão metodológica necessárias a prática da 
docência.Com o agravamento do COVID-19, as aulas de Educação Física, assim como todas as 
demais atividades, foram direcionadas quase, exclusivamente, aos meios de comunicação digitais. 
A atuação pelo programa Residência Pedagógica no Colégio Fagundes Dos Reis, Passo Fundo/ RS 
foi com a turmas do 2º e 3º ano do Ensino Médio. Cada residente atuou em uma das turmas, sendo 
as aulas, durante o primeiro módulo, desenvolvidas, quase em sua totalidade, nas plataformas 
online do G. Meet e G. Classroom. Nossa atuação deu-se nos períodos semanais correspondentes 
as aulas das turmas que assumimos, administrando e desenvolvendo, semanalmente, os conteúdos 
do plano de ensino. Enquanto residentes, temos acesso, assim como a professora titular, as turmas 
no G. Classroom, onde são disponibilizados os conteúdos, os trabalhos, avisos, entre outras 
tarefas. Também foram ministradas, quinzenalmente, aulas síncronas pelo Meet, seguindo as 
orientações da escola. No intuito de garantir a qualidade da aprendizagem, além das atividades 
docentes realizadas na escola, realizaram-se reuniões semanais onde foram avaliadas as atividades 
desenvolvidas, discutidas as metodologias utilizadas, realizados seminários, organização das 
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tarefas no Google Drive do RP, bem como avaliado, também, nosso trabalho enquanto residentes. 
Os encontros foram obrigatórios e contaram com a presença das professoras preceptoras e 
professora coordenadora institucional. Relativo a este movimento, Freire (2011), diz que no 
processo de formação permanente dos docentes, o momento fundamental é o da reflexão sobre a 
prática. A partir das experiências vivenciadas no RP, foi possível identificar que entre os maiores 
desafios está a presença dos alunos em aulas no G. Meet e o cumprimento das atividades no G. 
Classroom, problema foi enfrentado, também, em outras disciplinas curriculares do Ensino Médio. 
Por outro lado, observou-se que aqueles estudantes que participaram das aulas, se envolveram, 
intensamente, em todas as tarefas, demonstrando que o interesse e a motivação, também, são 
características intrínsecas que devem ser estimuladas a todo o momento pelo professor. Chicati 
(2000), diz que o professor deve entender que a motivação não se apresenta na mesma intensidade 
em todos estudantes, existem interesses diferenciados, assim, a consciência pela busca por 
conteúdos diversificados e motivantes, que possam atender aos interesses contidos nas turmas, é 
adequado. No que se refere, as avaliações das tarefas em um formato de ensino diferente como o 
período exigiu, foram realizadas, quinzenalmente, a partir de questões descritivas e objetivas por 
meio de questionários do Google Forms e, ao final do trimestre, juntamente, com outras tarefas 
e a participação em aula, possibilitaram a composição final da notano componente curricular 
Educação Física.

Conclusão: Enquanto futuros professores de Educação Física, considerando as experiências 
vivenciadas, certamente houve, e ainda haverá, aprendizagem relativa à nossa capacidade de 
reinvenção metodológica de ensino, tanto para aulas presenciais quanto para atividades remotas 
o que veio agregar em nosso processo de formação para a docência

Referências: CHICATI, Karen Cristina. Motivação nas aulas de educação Física no Ensino Médio. Revista 
da Educação Física/UEM, Maringá, v. 11, nº 1, p. 97-105, 2000.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Paz e 
Terra,2011.
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Introdução: A produção artística de uma sociedade, longe de se constituir um uma dimensão 
governada pelo delírio e pela fantasia, é um espaço de confrontos. Neste espaço, diferentes 
tendências, ideologias, classes sociais e imaginários, através da arte, apresentam ou impõe seus 
modelos e valores, tornando o campo artístico um espaço repleto de potencial cognitivo. A música 
“Aguateiro” de Telmo de Lima Freitas, de vertente regionalista-gauchesca, ao abordar o trabalho 
de um saladeiro (unidade produtora de carne seca/chaque), descreve as atividades e as relações de 
trabalho daquele tipo de estabelecimento. Diversos conceitos são apresentados de forma implícita, 
tais como trabalho, alienação e mais valia, mas de forma romantizada, ocultando, deste modo, o 
impacto das relações de trabalho exploratórias do passado de do presente.

Metodologia: Através da pesquisa bibliográfica nas áreas da Teoria da Arte, História e Sociologia, 
evidenciou-se a existência de uma interface entre estas ciências as quais, embora sejam orientadas 
por diretrizes e linguagens próprias, oferecem compreensões e representações congruentes a 
respeito da realidade social em que se inserem. Esta relação torna-se mais clara quando se percebe 
que, conforme Huchet (1998, p. 7) “[...] a elaboração artística colabora, de maneira privilegiada, 
com a elaboração da questão do Ser e com a expressão do Sentido do Mundo”, objetivo buscado 
também, por outras áreas. É importante considerar que esse potencial cognitivo fica mais evidente 
quando se tratam de obras com conteúdo histórico. Isso, porque, as obras artísticas de viés histórico 
“[...] testemunham [...] melhor a época de sua execução do que o período que pretendem evocar” 
(FREIRE, 1997, p. 95), pois exercem a função de “discurso”. A produção musical de uma sociedade 
representa as ideologias e as tensões em vigor na sociedade, fazendo com que diferentes formas 
artísticas ao interagirem com o imaginário social, adquirirem segundo Didi-Huberman (1998, p. 
150) “[...] o valor de ‘culto’ [...]” explorando as relações que os indivíduos estabelecem com os valores 
vivenciados pela sociedade. A música Aguateiro, ao abordar a rotina de uma charqueada, apresenta 
e explora diversas “imagens cênicas” baseadas em conceitos marxistas, os quais normalmente não 
são apreendidos pelo público nesta condição, mas sim, como alegorias românticas, modeladas 
pelo imaginário regionalista elaborado ao longo do século XIX. Diferentes conceitos marxistas 
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presentes na música, quando alcançados, revelam a dinâmica de controle social que o capitalismo 
exercia e exerce sobre pessoas e sociedades: o trabalho, embora insalubre é apresentado de forma 
romantizada, sem levar em conta que o trabalho tornou-se uma atividade compulsória; que a 
divisão do trabalho impôs um processo de especialização crescente, impedindo o trabalhador de 
ter acesso ao resultado final de seu trabalho; que o trabalhador é alienado de seu trabalho e de seus 
próprios semelhantes, pois os indivíduos não conseguem mais reconhecer o produto que constrói 
ou os efeitos deste produto na realidade social; que o resultado do trabalho é apropriado pelo 
dono dos meios de produção, na forma de mais-valia, que tem origem em um “[...] determinado 
quantum de trabalho não-pago e [...]” (MARX, 1996, p. 179); que as sociedades, sejam as antigas ou 
as contemporâneas convertem as ideologias em um “[...] poder capaz de impor significações como 
legítimas, dissimulando as relações de força” (STRECK, 2014, p. 108), negando, muitas vezes, as 
tensões sociais advindas das relações desiguais de forças entre indivíduos e classes.

Conclusão: A música Aguateiro possui claro conteúdo romântico, embora a atividade que 
represente seja insalubre e promotora de um processo de alienação tanto em seus trabalhadores, 
quanto naqueles que fruem a representação da atividade através da música. Há, neste sentido, 
um mascaramento das tensões sociais existentes, históricas e contemporâneas, em cumprimento 
(consciente ou não) dos padrões ideológicos. 

Referências: HUCHET, Stéphane. Passos e caminhos de uma teoria da arte. In: DIDI-HUBERMAN, 
Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1998.

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1998.

FREIRE, Cristina. Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São Paulo: 
SESC Annablume, 1997. p. 7-23

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro Primeiro: o processo de produção do capital. 
Tomo 2. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 1996.

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014.
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Introdução: O número de adeptos ao consumo consciente, vegetarianismo e veganismo 
vem despontando nos últimos anos, enquanto as organizações e empresas mostram-se mais 
interessadas em adaptar-se a novas realidades, valores e ideias dos consumidores, transformando 
suas filosofias, produtos e serviços oferecidos ao mercado. Dessa forma, um dos grandes desafios 
está na questão: “como empreender ou reorganizar um negócio que atende ao público que está 
cada vez mais engajado com temas relacionados ao veganismo e suas vertentes?”. O presente 
estudo tem como objetivo respondê-la apresentando os principais conceitos associados e explorar, 
estudar e analisar o caso da Fazenda Futuro, startup/foodtech brasileira produtora de carnes 
vegetais fundada no ano de 2019, mostrando seu quadro de modelo de negócios a fim de auxiliar 
organizações/empresas e empreendedores interessados, além de um modelo inter-relacional que 
engloba as teorias estudadas.

Metodologia: Cada vez mais os consumidores estão atentos e ligados a assuntos que envolvem 
sustentabilidade, qualidade de vida, saúde, impactos no meio ambiente e ética animal (RIBEIRO, 
2019). De acordo com pesquisas, como da do IBOPE (2018), é crescente o número de adeptos ao 
vegetarianismo, pessoas que excluem a carne animal de suas dietas, assim como o veganismo, 
movimento/estilo de vida que, segundo a Vegan Society, “busca excluir, na medida do possível 
e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, 
no vestuário ou em outras esferas do consumo”. Essas transformações estão diretamente ligadas 
ao consumo e mexem com os princípios, valores e hábitos das sociedades, forçando empresas e 
organizações a adotarem novos modelos de negócios, que estejam alinhadas e sejam compatíveis 
com o comportamento/filosofias dos consumidores (SOUZA et al., 2013). Por meio de uma 
pesquisa exploratória e revisão bibliográfica a partir de dados secundários, este estudo apresenta 
os principais conceitos relacionados ao objeto de estudo e um panorama geral de indicadores 
de crescimento do mercado, de produtos e de organizações que estão se alinhando à filosofias 
voltadas ao consumo consciente, vegetarianismo e veganismo (conceitos estes que também são 
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definidos no estudo), como é o caso da Fazenda Futuro, empresa brasileira fundada no ano de 2019 
por Marcos Leta, que alia a produção de alimentos com tecnologia como uma forma de mudar 
e inovar dentro do mercado alimentício, oferecendo diversos formatos/tipos de carne vegetal. 
A problematização central, baseada na questão: “como empreender ou reorganizar um negócio 
visando atender este público, que está cada vez mais consciente e buscando um consumo mais 
ético, principalmente ligado ao veganismo e suas vertentes?” é desenvolvida por meio de uma 
análise e estudo de caso de abordagem qualitativa da foodtech brasileira. O estudo sustenta-se na 
teoria do Modelo de Negócios de Osterwalder e Pigneur (da obra “Model Generation - Inovação em 
Modelos de Negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários”, de 2011), que 
descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização, e nas causas 
da complexidade em organizações, descritas pelo PMI na obra “Navegando na complexidade: um 
guia de pra?ticas”, de 2016. Segundo eles, encarar novos modelos de negócio de acordo com o 
pensamento complexo tem trazido novas maneiras de enxergar os negócios, estes que apresentam 
desafios em ambientes cada vez mais dinâmicos, incertos e competitivos, exigindo esforços para 
adaptação e busca por bons resultados. Dessa forma, contando com a validação de especialistas da 
área, chegou-se, como resultado, à proposição de um Quadro do Modelo de Negócios da empresa 
estudada (Anexo 1), bem como a criação de um novo modelo inter-relacional que relaciona os 
conceitos/modelos inicialmente propostos (Anexo 2).

Conclusão: A validação com os especialistas mostrou que os modelos propostos atendem e 
respondem ao negócio de forma efetiva. Enquanto o primeiro modelo (Anexo 1) resume e ilustra o 
negócio de maneira prática e explicativa, o segundo (Anexo 2) pode ser um bom ponto de partida 
e comprova que empreendedores de negócios como o da Fazenda Futuro e relacionados vão 
encontrar ambientes e mercados complexos.

Referências: IBOPE Inteligência. Pesquisa de opinião pública sobre vegetarianismo. 2018. Disponível em: 
https://www.svb.org.br/images/Documentos/JOB_0416_VEGETARIANISMO.pdf. Acesso em: 06 ago. 
2021.

RIBEIRO, Ursula Leite. A ASCENSÃO DO CONSUMO ÉTICO DE PRODUTOS VEGETARIANOS E 
VEGANOS NO MERCADO BRASILEIRO. Revista Observatorio de La Economía Latinoamericana. 
Disponível em: https://www.eumed.net/rev/oel/2019/07/consumo-produtos-vegetarianos.html. Acesso 
em: 06 ago. 2021.

SOUZA et al. Consumo consciente como determinante da sustentabilidade empresarial: respeitar os 
animais pode ser um bom negócio?. Revista de Administração UFSM, Santa Maria, v. 6, Edição Especial, p. 
229-246, mai. 2013.
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Introdução: Os idosos que mantêm vida sexual ativa podem estar expostos às infecções 
sexualmente transmissíveis, em especial ao vírus da imunodeficiência humana (HIV). Da população 
infectada pelo HIV, os mais velhos estão sendo reconhecidos como proporção substancial da 
epidemia em todo o mundo, estando as pesquisas médicas concentradas na população que já vive 
com o HIV, ao invés de contemplar os recém-diagnosticados em idades mais avançadas. Ressalta-
se que a Atenção Primaria à Saúde é a porta de entrada do usuário para o sistema de saúde, 
fornecendo atenção integral sobre a pessoa, no decorrer do tempo e para todas as condições. No 
entanto, o diagnóstico do HIV/aids, mesmo que tardio, acontece no serviço secundário, ao invés do 
serviço primário (ALENCAR; CIOSAK, 2016). Desse modo, o estudo teve por objetivo identificar 
as produções que abordem sobre a sexualidade do homem idoso na Atenção Primária à Saúde.

Metodologia: Trata-se de revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa. A coleta 
dos dados desenvolveu-se por busca online, em março de 2021, no Portal Regional da Biblioteca 
Virtual em Saúde, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF); na Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), e periódicos indexados no banco de dados do Google Acadêmico. Os descritores 
Atenção Primária à Saúde. Saúde do Homem. Sexualidade. Envelhecimento.Idoso.com operador 
booleano AND compuseram a estratégia de busca.A seleção dos artigos seguiu os critérios de 
elegibilidade, tendo como inclusão: a) artigos originais de pesquisa; b) recorte temporal de 2016 
a 2021; c) artigos no idioma português e d) disponíveis online na íntegra. Foram excluídas as 
teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, capítulos de livros, resenhas e trabalhos 
apresentados em congressos. Os artigos que tiveram publicação duplicada foram considerados 
uma vez. Dos 45 artigos e sete periódicos identificados, foram incluídas nove publicações. Os 
estudos apontaram que a prática sexual não aumenta a vulnerabilidade dos idosos em relação à 
infecção pelo HIV, e sim a prática sexual desprotegida, fato que é atribuído a todas as idades e não 
apenas aos idosos (ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010). Alencar e Ciosak (2016) identificaram em 
seu estudo que para os profissionais de saúde, o atendimento ao idoso e a solicitação da sorologia 
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anti-HIV não era uma rotina adotada no serviço primário de saúde. Ressaltam que os idosos que 
vivem com HIV/aids demoraram de 42 dias a um ano para obter a confirmação diagnóstica, que 
só ocorreu no serviço secundário e/ou terciário, via pronto-socorro ou durante a internação. A 
solicitação da sorologia anti-HIV aconteceu apenas aos idosos viúvos, com várias parcerias sexuais 
ou usuários de drogas, excluindo os idosos casados ou com relação estável (ALENCAR; CIOSAK, 
2016). Questões relativas à vida sexual do idoso não estão habitualmente presentes no diálogo de 
médicos e enfermeiros. Perguntas sobre a saúde sexual do idoso apareceram após o diagnóstico 
do HIV/aids, com o propósito de informar sobre medidas de prevenção e para que o idoso não 
transmita a infecção aos seus pares, fragilizando ações para promoção da saúde e prevenção da 
doença. Contudo, entre os idosos, os casos confirmados de HIV/AIDS continuam a crescer, bem 
como o número de óbitos pela doença (ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010). Os números de homens 
com HIV/AIDS são superiores aos das mulheres (ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010). O estudo 
de Quadros et al. (2016) permitiu identificar que o perfil dos idosos portadores de HIV/AIDS, 
em tratamento no Serviço de Assistência Especializada do município de Divinópolis-MG, em sua 
maioria, apresenta lacunas no conhecimento quanto ao grupo de risco e formas de transmissão.

Conclusão: A enfermagem deve estar preparada para dar suporte necessário aos idosos, 
planejando ações que atendam à saúde do homem na sua integralidade, incluindo a sexualidade, o 
que está alinhado ao preconizado pelo Ministério da Saúde que reforça a importância de lidar com 
a questão sexual da população idosa por tratar-se de um aspecto fundamental para a qualidade de 
vida dessas pessoas.

Referências: ALENCAR, R. A.; CIOSAK, S. I. Aids em idosos: motivos que levam ao diagnóstico tardio. 
Revista Brasileira de Enfermagem, [S.L.], v. 69, n. 6, p. 1140-1146, dez. 2016. Disponível em: . Acesso em: 20 
mai. 2021.

ANDRADE, H. A. S.; SILVA, S. K.; SANTOS, M. I. P. O. Aids em idosos: vivências dos doentes. Escola 
Anna Nery, [S.L.], v. 14, n. 4, p. 712-719, dez. 2010. Disponível em:. Acesso em: 20 jun. 2021.
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Introdução: Os problemas da educação continuam extremamente pertinentes e até uma teoria já 
consolidada pode se tornar relevante novamente através de uma nova experiência. É o caso da teoria 
educacional da comunidade de investigação proposta por Matthew Lipman, mais especificamente 
em sua obra O pensar na educação. A necessidade de revisitar a teoria de Lipman ocorreu através 
da elaboração de um plano de aula para crianças baseado em seu método. Portanto, em primeiro 
lugar, se buscou compreender o método que Lipman propõe na obra quando se fala de comunidade 
de investigação, uma prática pautada na investigação crítica e no diálogo. Após isso se pretendeu 
elaborar o plano e notou-se uma dificuldade relacionada à aplicação do referido método que serão 
exploradas neste resumo como seu objetivo. É importante revisitar a teoria de Lipman, não apenas 
por sua enorme importância, mas também porque ao apontar a possível dificuldade presente se 
torne possível buscar alternativas para contorná-las.

Metodologia: Antes de tudo se faz necessário entender o conceito e funcionamento da 
comunidade de investigação proposta por Lipman. O autor afirma que “toda investigação é uma 
prática de autocrítica, além de ser totalmente exploratória e questionadora” (LIPMAN, 1995, 
p. 331), e essa investigação “é, geralmente, social ou pública em sua natureza, pois tem seus 
fundamentos na língua, nas operações científicas, nos sistemas simbólicos, nas medidas etc..., 
todos inquestionavelmente sociais.” (LIPMAN, 1995, p. 331). Toda investigação está pautada na 
comunidade, no entanto, nem toda comunidade está pautada na investigação, pois o que mantém 
a comunidade é a prática que pode não ser a da autocrítica. Lipman esclarece quatro pontos sobre 
a comunidade de investigação: ela não é algo sem objetivos, ela busca um produto mesmo que ele 
seja apenas um esclarecimento de um conceito. O processo se guia até onde o argumento conduz, 
portanto, tem um sentido de direção. É um processo dialógico, dessa forma, possui uma estrutura 
e também tem a função de implementar e operacionalizar o pensamento crítico e criativo, porém é 
válido ressaltar que o produto é o que se atingiu com o diálogo que pode não ser necessariamente 
uma conclusão. A respeito do método, em tese se apresenta o texto escolhido pelo professor que 
seja adaptado para tratá-lo filosoficamente, a classe apresenta sua reação e então, o professor e 
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os alunos iniciam sua investigação. É o que vem após a apresentação do texto e reação da classe 
que causa a problematização do plano de aula. O problema que foi encontrado se apresenta dessa 
forma: se professor e alunos investigam juntos um determinado assunto que foi gerado com base 
no que os próprios alunos tiraram de lição do texto trabalhado, como o professor pode expor 
possíveis caminhos e preparações em seu plano de aula? O domínio do tema que será abordado em 
aula faz grande diferença na hora do professor conseguir desenrolar as ideias e questionamentos 
que os alunos irão trazendo e mesmo que sejam aleatórios, que ele possa conseguir fazer uma linha 
de raciocínio que leve o que o aluno trouxe para uma reflexão filosófica. Baseando-se no plano de 
aula, observamos que tentou-se traçar alguns caminhos de possíveis continuidades da investigação 
após apresentação do texto que ajudariam um pouco quanto a preparação do professor frente a 
aula. Essa opção consiste em utilizar métodos diferentes e criativos para estimular o pensamento e 
imaginação das crianças, como sons, encenações etc. Outro importante passo é anotar as perguntas 
feitas no quadro, e discutir junto com a turma os próximos passos a serem seguidos, dessa forma, 
se segue o método como Lipman propõe. Um método importante que nos mostra que a filosofia 
não é específica de uma faixa etária ou indivíduo, mas sim, para todos. 

Conclusão: Após o estudo do que Lipman propõe com a comunidade de investigação, e junto 
com o desafio de elaborar um plano de aula para crianças baseado nesse método, percebemos 
sua importância, ao mostrar que é possível ensinar filosofia para crianças, e a complexidade de 
planejar uma aula seguindo esse modelo, que apesar de um problema, se encontrou uma alternativa 
satisfatória como solução. 

Referências: LIPMAN, Matthew. O pensar na educação. Tradução de Ann Mary Fighiera Perpétuo. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
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Introdução: Glaesserella parasuis é o agente etiológico da doença de Glässer (DG), uma patologia 
inflamatória sistêmica que ocupa lugar de destaque entre as doenças observadas na fase de creche. 
Por tratar-se de uma doença de apresentação precoce, a imunidade materna é indispensável para 
controlar o processo de infecção e evitar surtos da DG. Esta imunidade além de proporcionar 
proteção clínica, pode também reduzir ou mesmo impedir a colonização de G. parasuis no trato 
respiratória superior de leitões lactantes 1; convertendo-se em uma estratégia muito interessante 
em programas de controle e erradicação deste agente. Para alcançar esses resultados, as matrizes 
precisam ser imunizadas com vacinas imunogênicas em um período gestacional muito específico. 
Nesse cenário, aqui, demonstramos que a vacina recombinante TbpB Y167A induz altos títulos de 
IgGs sistêmicas com significativa translocação de anticorpos ao colostro.

Metodologia: A vacina experimental utilizada neste estudo foi formulada (dose/volume) com 
100 µg da proteína recombinante TbpB Y176A 2 potencializada com 20% de adjuvante Montanide 
Gel 02 (Seppic, França) em um volume final de 2 mL. A formulação foi submetida a uma análise de 
esterilidade (cultivo microbiológico em meio PPLO líquido por 14 dias) e inocuidade (inoculação 
intraperitoneal de 0.2 mL em 10 camundongos swiss). Em paralelo, um total de 20 matrizes suínas, 
provenientes de uma granja particular localizada no município de Aratiba-RS, foram selecionadas 
e incluídas neste estudo. As matrizes foram divididas em 2 grupos, contendo 10 animais cada. 
O grupo I foi imunizado com a vacina experimental aos 65 e 86 dias de gestação, e o grupo II 
foi inoculado com um placebo (PBS + adjuvante) nos mesmos momentos. Com o propósito de 
analisar a cinética de IgGs sistêmicas durante o protocolo de vacinação, amostras de sangue 
(punção venosa, jugular) foram coletadas nos seguintes momentos: D65 (pré-vacinação), D86 
(revacinação), D100 e D107. Após a coleta, o soro foi separado por centrifugação e armazenado a 
-20ºC até ser analisado. Ainda, antes de que o primeiro leitão recém-nascido mamasse o colostro, 
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10 mL do fluído foi coletado mediante ordenha manual e armazenado em tubo falcon de 15 mL a 
-20ºC até o seu uso. A titulação de IgGs totais sanguíneas e presente no colostro anti-proteína TbpB 
foi realizada mediante ELISA Indireto 3 . Conforme ilustrado na Figura 1A, os títulos de IgGs 
observados nas matrizes vacinadas incrementaram significativamente após 14 dias da aplicação 
da segunda dose da vacina (D100). A média geométrica do título de IgGs nesse momento foi 
de 1:109.750. Interessantemente, aos 107 dias, observamos uma redução de 5.28 vezes (1:20.761) 
no título de IgGs em relação ao D100, sugerindo que um número significativo dessas moléculas 
haviam sido translocadas para a glândula mamária, em razão da alta expressão do receptor 
FcRN naquele momento (dias 95 – 109 de gestação) 4 . Uma tendência diferente foi observada 
nas matrizes inoculadas com PBS; embora todas as matrizes possuíam IgGs anti-TbpB, os títulos 
foram baixos e não incrementaram ao longo da gestação (Figura 1B). Para avaliar a translocação 
de IgGs à glândula mamária, analisamos os títulos de IgGs no colostro das matrizes vacinadas e 
não vacinadas, e observamos que as matrizes vacinadas possuíam significativamente mais IgGs 
no colostro que as matrizes não vacinadas (Figura 1C). Nossos resultados demonstraram pela 
primeira vez que a vacina recombinante TbpB Y167A é segura para matrizes suínas gestantes 
(ausência de febre, prostração e aborto) e imunogênica. Também, demonstramos que o período 
de vacinação para alcançar altos títulos de IgGs anti-TbpB Y167A no colostro deve ser instituído 
com bastante cautela, e levando em consideração a expressão do receptor FcRN no tecido epitelial 
mamário.

Conclusão: A vacina recombinante TbpB Y167A é segura para matrizes suínas gestantes, 
imunogênica e altamente recomendável em programas sanitários que desejam conferir imunidade 
passiva de amplo espectro contra G. parasuis.

Referências: Cerda-Cuellar, M., et al. Sow vaccination modulates the colonization of piglets by 
Haemophilus parasuis. Veterinary microbiology 145, 315-320 (2010).

Frandoloso, R., et al. Nonbinding site-directed mutants of transferrin binding protein B exhibit enhanced 
immunogenicity and protective capabilities. Infection and immunity 83, 1030-1038 (2015).

Guizzo, J.A., et al. The amino acid selected for generating mutant TbpB antigens defective in binding 
transferrin can compromise the in vivo protective capacity. Sci Rep 8, 7372 (2018).

Poonsuk, K. &amp; Zimmerman, J. Historical and contemporary aspects of maternal immunity in swine. 
Anim Health Res Rev 19, 31-45 (2018).
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um dos maiores e mais 
antigos programas de alimentação escolar do mundo e se constitui em um importante instrumento 
de desenvolvimento regional e local. Até o ano de 2009, as compras públicas para o PNAE eram 
realizadas por meio de processo licitatório, considerando o menor preço. Os agricultores familiares 
tinham muitas dificuldades em participar desse mercado, tendo em vista os requisitos burocráticos 
exigidos dos fornecedores. No ano de 2009, foi criada a Lei nº 11.947, que determinou que, no 
mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) aos Estados e municípios para a alimentação escolar fossem destinados à compra de 
gêneros alimentícios provenientes de agricultores familiares. O objetivo deste trabalho é analisar o 
funcionamento do mercado de alimentação escolar do município de Passo Fundo, de 2009 a 2018, 
sob o enfoque das cadeias agroalimentares curtas.

Metodologia: Para realizar este trabalho optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo. Foram 
realizadas 20 entrevistas semiestruturadas com sujeitos que participavam do processo de execução e 
gestão do PNAE no município de Passo Fundo. Os dados foram analisados com base na metodologia 
de Análise de Situações de Desenvolvimento (ASD), que prioriza o contato direto com a realidade 
pesquisada e considera que cada aspecto da realidade que deseja estudar envolve diferentes níveis 
e procedimentos específicos (BASSO, 2012). Conforme Renting, Marsden e Banks (2017), as cadeias 
curtas de abastecimento alimentar são compreendidas como um sistema de inter-relações entre 
sujeitos que estão diretamente envolvidos no processo de produção, distribuição e consumo de 
alimentos. O poder público, através de políticas específicas que tenham como objetivo aproximar 
produtores e consumidores pode estimular o surgimento de novas cadeias curtas de abastecimento 
alimentar, reduzindo o número de intermediários no processo. Assim, a partir de 2009 com a Lei nº 
11.947, o PNAE ganha relevância, possibilitando que agricultores familiares participem diretamente 
do mercado da alimentação escolar por meio de um instrumento denominado Chamada Pública, 
sendo nesse caso dispensado o processo licitatório. As relações entre produtores e consumidores 
podem ser descritas nas cadeias curtas de acordo com a estrutura organizacional dessas cadeias e aos 
instrumentos que podem ser utilizados de forma que ampliem as relações no tempo e no espaço. De 
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acordo com essas ideias, as cadeias curtas de abastecimento agroalimentar são divididas em três tipos: 
as de face a face, de proximidade espacial e espacialmente estendida (Ver Quadro 1). A tipologia de 
proximidade espacial, por meio do abastecimento de instituições é o tipo de mercado que se insere 
a alimentação escolar e que está sendo abordado nesse estudo. A rede escolar municipal de Passo 
Fundo até 2018 constituía-se de 70 escolas municipais com aproximadamente 15.432 alunos. O PNAE 
nesse âmbito possui uma gestão municipalizada, centralizada na Coordenadoria de Nutrição Escolar 
(CNE). As compras da alimentação escolar são realizadas pela CNE para todas as escolas municipais. 
De 2009 a 2011 não foram realizadas Chamadas Públicas para a agricultura familiar, sendo as compras 
realizadas somente por meio de licitação. Nesse período foram identificados problemas na gestão das 
compras na CNE e dificuldade de organização dos agricultores familiares. A partir de 2012, houve 
a inserção de novos atores sociais na gestão do PNAE no município, que buscaram reunir esforços 
para organizar esse mercado, identificar potenciais fornecedores da agricultura familiar e construir 
um diálogo com os mesmos, com vistas a estreitar laços de parceria para qualificar a alimentação 
escolar do município e também cumprir com o disposto na Lei nº11.947/2009. A partir do nível local 
formou-se um mercado emergente, com a aproximação de compradores e vendedores.

Conclusão: O mercado criado com a Lei nº 11.947/2009 permitiu a aproximação entre produtores 
e consumidores do PNAE em Passo Fundo, mas isso ocorreu efetivamente a partir de 2012, com a 
inserção de diferentes atores sociais no processo de gestão do programa. O esforço empreendido 
pela CNE e pelas outras instituições permitiu elevar o índice de compras da agricultura familiar 
para a alimentação escolar.

Referências: BASSO, D. Fundamentos teóricos e procedimentos metodológicos para a análise de processos 
reais de desenvolvimento. In: SIEDENBERG, D. R. (Org.). Desenvolvimento sob múltiplos olhares. Ijuí, RS: 
Unijuí, 2012, p. 101-137.

RENTING, H.; MARSDEN, T.; BANKS, J. Compreendendo as redes alimentares alternativas: o papel das 
cadeias curtas de abastecimento de alimentos no desenvolvimento rural. In: SCHNEIDER, S.; GAZOLLA, 
M. (Org.). Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas. Porto Alegre: UFRGS, 2017, p. 27-51.
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Introdução: A lactose presente no leite e no soro tem baixa solubilidade e grande parte da 
população mundial apresenta intolerância a este composto. Logo, para a produção de produtos 
sem lactose é necessário a conversão desta em glicose e galactose, sendo comum o uso de processos 
enzimáticos, a partir da enzima &#946;-galactosidase (DAMIN et al., 2021). Esse processo pode 
utilizar enzimas livres, em que podem ocorrer problemas como a contaminação do meio reacional, 
a instabilidade térmica e operacional, o alto custo e a difícil recuperação (GUIDINI et al., 2010). 
Deste modo, para evitar essas adversidades, utilizam-se enzimas imobilizadas, por meio da 
adsorção física, em união a processos cross-linking. Assim, materiais residuais como a quitosana 
podem ser utilizados como suporte, devido ao baixo custo e grupos funcionais favoráveis (DAMIN 
et al., 2021). Logo, o trabalho objetivou avaliar se os suportes enzimáticos a partir de quitosana são 
eficientes na imobilização da enzima &#946;-galactosidase. 

Metodologia: A metodologia do trabalho consistiu em avaliar dois suportes a base de quitosana, 
diferenciados pela adição ou não de glutaraldeído (Glu2%). A quitosana utilizada foi produzida 
a partir de resíduos de crustáceos, apresentando um grau de desacetilação superior a 80%. A 
produção dos materiais foi adaptada de acordo com a técnica de Klein et al. (2012), com uma 
solução de coagulação 1:1 (v/v), contendo NaOH 1,0 mol/L e etanol anidro 26% (v/v). O material 
úmido obtido foi mantido em contanto com a solução de coagulação por 24 h (nesta também foi 
adicionada a solução de Glu2% (v/v)). Após foi realizada a lavagem e então os materiais foram 
submetidos a imobilização, de acordo com a metodologia de Guidini et al. (2010), com adaptações. 
A determinação de glicose foi pelo procedimento de Mandels et al. (1974), pela determinação de 
glicose-oxidase, pelo método de espectrofotometria-VIS. Os materiais obtidos encontram-se na 
Figura 1 a e b, sendo estes o material úmido com e sem adição de Glu2%, respectivamente. Em 
relação aos resultados, estes foram observados em razão da quantidade de glicose formada pela 
enzima livre (EL), imobilizada (EI) e presente na solução residual (SR) e de lavagem (SL). E assim, 
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foi realizado um balanço de massa da quantidade de glicose com a enzima livre e com o processo 
de imobilização. A Tabela 1, mostra a massa de glicose formada após a hidrólise da lactose, para 
os materiais com e sem adição de Glu2%. Na Tabela 1, observa-se que o material sem adição de 
Glu2%, não perdeu a atividade enzimática após o processo de imobilização, devido a quantidade 
de glicose ser igual tanto para enzima livre (2,24) quanto para a enzima mobilizada, em adição a 
solução residual e de lavagem (3,30). A eficiência de imobilização deste foi de 84,8%. Ambos os 
materiais não apresentaram dessorção significativa, devido à baixa massa de glicose na solução 
de lavagem e residual. Em relação ao material com adição de Glu2%, houve a inativação de da 
enzima, devido a ligações distorcidas com este composto, que impedem que a enzima se ligue ao 
substrato durante a hidrólise. Essa menor formação de glicose comparada ao material anterior 
(sem adição de Glu2%), pode ser compensada se houver uma melhora na estabilidade térmica e de 
estocagem, comprovada por análises futuras. 

Conclusão: Deste modo, o presente trabalho mostrou que suportes a partir de quitosana, 
apresentam potencial promissor para uso na imobilização da enzima &#946;-galactosidade. Em 
relação a adição de glutaraldeído, ocorreu a inativação de metade da enzima comparada ao suporte 
sem glutaraldeído, contudo, este efeito pode ser positivo se avaliadas as propriedades térmicas e 
de estocagem em trabalhos futuros. 

Referências: DAMIN, B. I. S. et al. Challenges and perspectives of the &#946;-galactosidase enzyme. 
Applied Microbiology and Biotechnology, v. 105, p. 5281-5298, 2021. 

GUIDINI, C. Z. et al. Immobilization of Aspergillus oryzae &#946;-galactosidase in ion exchange resins by 
combined ionic-binding method and cross-linking. Biochemical Engineering Journal, v. 52, p. 137-143, 2010.

KLEIN, M. P. et al. Effect of the Support Size on the Properties of &#946;-Galactosidase Immobilized on 
Chitosan: Advantages and Disadvantages of Macro and Nanoparticles. Biomacromolecules, v. 13, p. 2456-
2464, 2012.

MANDELS, M. et al. Enzymatic hydrolysis of waste cellulose. Biotechnology and Bioengineering, v. 16, p. 
1471-1493, 1974.
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Introdução: A presente investigação tem por objetivo reconhecer na produção científica brasileira 
os meios mais frequentemente usados para a identificação de conceitos subsunçores no ensino de 
Física. Tais subsunçores provêm da proposta da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de 
David Paul Ausubel, a qual parte da premissa sobre o reconhecimento do que o aluno já tem e já sabe 
previamente em sua estrutura cognitiva de maneira a facilitar o processo de ensino-aprendizagem 
e por si fazendo sua relevância e significância. Nesse sentido, desenvolve-se uma pesquisa do tipo 
estado da arte para objetivar responder como os pesquisadores da área fazem a identificação de 
conceitos subsunçores nas aulas de Física, isso, através de uma análise com tratamento de dados 
descritivos dos periódicos nacionais com Qualis A1, A2, B1 e B2, disponíveis online no sistema de 
avaliação da CAPES, Área de Ensino, entre o ano de 2006 ao primeiro semestre de 2019.

Metodologia: A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta de David Paul Ausubel 
na década de 1960, parte da premissa de que a promoção de aprendizagens significativas se inicia 
na integração de informações previamente estabelecidas na estrutura cognitiva do educando 
com os novos saberes (CARMO FILHO; RIBEIRO; GONÇALVES, 2004). Isto é, fundamentada 
na perspectiva cognitivista, a teoria leva em consideração que todo o processo de aprendizagem 
começa na ancoragem dos novos conceitos com os conhecimentos existentes nas estruturas 
cognitivas dos estudantes. Na aprendizagem significativa, os novos conhecimentos vão se tornando 
significativos para o sujeito de modo progressivo e de forma diferenciada. Por isso, a avaliação da 
aprendizagem significativa deve buscar evidências de aprendizagem implicando assimilação e 
compreensão. Logo o objeto desse estudo, é buscar entender e conhecer os meios/métodos que os 
pesquisadores da área de Física estão se utilizando para fazer a identificação inicial dos conceitos 
subsunçores do aluno em algum determinado conteúdo. Nessa tentativa de compreensão elegeu-
se uma pesquisa do tipo de abordagem qualitativa, não buscando a quantificação de trabalhos na 
área, mas sim na percepção de como os pesquisadores fazem tal processo, logo a natureza é de 
cunho bibliográfica no tratamento dos dados. Inicialmente selecionou-se um conjunto de periódicos 
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brasileiros disponíveis de forma on-line e que integram o Sistema WebQualis da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), estratos A1, A2, B1 e B2. Para identificar 
os artigos que compuseram o corpus da pesquisa, procedeu-se a busca nesses periódicos por 
trabalhos que apresentassem a expressão “subsunçor” e/ou “subsunçores” no título, nas palavras-
chave e/ou no resumo. O material encontrado a partir desse arranjo se encontra no Quadro 1 
(ANEXO), totalizando 12 artigos para investigação. Todo o material passou por um processo de 
leitura e agrupamento convergente de categorias emergentes. Dos trabalhos analisados 7 de 12 se 
utilizam de questionários em suas propostas para fazer o reconhecimento dos subsunçores. Esses, 
ainda perpassaram por uma subcategorização, pois se enquadram em 3 tipos distintos. O primeiro, 
aberto, foi utilizado para questões em que o indivíduo expusesse mais abertamente sua resposta 
diante dos questionamentos, impondo mais suas proposições e explicações. O segundo fechado, 
foi um tipo de questionário que forneceu opções e delimitações ao respondente diante do assunto 
e trouxe em seu corpo um número maior de questões na busca de tentar “prever” os resultados. 
E, por fim, o último aberto, utilizou-se de ambas subcategorias para mesclar a “liberdade” e a 
“condicionalidade” do seu participante nas respostas das perguntas edificadas pelo pesquisador. 
Também foram identificadas outras estratégias diversas que tenderam a usar tecnologias, diálogos 
estruturados entre educador e educando, bem como registros escritos variados. 

Conclusão: É notório que as categorias de questionários e estratégias diversas não apresentam 
diferenças na qualidade de tais inferenciais, mas sim representam meios diferenciados ao que 
tange o tratamento de dados para o objetivo em comum. Utilizar a TAS na investigação dos 
subsunçores que os educandos possam ter sobre o assunto delineará os passos do professor na 
melhor organização de ensino-aprendizagem.

Referências: AUSUBEL, David P. Algunos aspectos psicológicos de la estrutuctura del conocimiento. In: 
ELAM, Stanley. (org.). La Educación y la Estructura del Conocimiento: Investigaciones sobre el proceso de 
aprendizaje y la naturaleza de las disciplinas que integran el curriculum. Buenos Aires: El Ateneo, 1973. p. 
211-238.

CARMO FILHO, Gilson P.; RIBEIRO, Júlio W.; GONÇALVES, Daniel H. Programação simbólica e teoria 
de Ausubel no aprendizado de métodos numéricos. In: World Congress on Engineering and Technology 
Education, 2004, Guarujá/Santos. Proceedings… Santos: Claudio da Rocha Brito & Melany M. Ciampi, 
2004.
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Introdução: Os anos de 2020 e 2021 vêm sendo marcados mundialmente, pela pandemia do 
COVID-19. Tal quadro atinge grupos mais vulneráveis como pessoas idosas, especialmente as que 
apresentam comorbidades, as que se encontram institucionalizadas e as que apresentam demências 
ou limitações cognitivas (BROWN, et al., 2020). Estas pessoas podem não compreender e não 
manter ações de prevenção, o que pode facilitar o contágio. Além disso, alguns efeitos da pandemia 
nocivos à saúde mental como a ansiedade e os sentimentos de solidão parecem ser intensificados 
em decorrência do isolamento e distanciamento social. Sendo assim, por pertencerem ao grupo 
de risco do vírus, as pessoas idosas precisam de um olhar mais atento aos cuidados, tanto em sua 
saúde física quanto psíquica. Na perspectiva de conhecer melhor esta realidade e contribuir para 
que se possa fomentar ações de cuidado mais efetivas, este estudo buscou verificar os efeitos da 
pandemia do COVID-19 na saúde mental de adultos idosos.

Metodologia: Realizou-se revisão sistemática a partir das recomendações do Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses PRISMA (MOHER, LIBERATI, TETZLAFF E 
ALTMAN, 2009). Foram incluídos artigos sobre os efeitos da pandemia na saúde mental de idosos, 
que estavam classificados como Open Access. Excluíram-se comentários, editoriais, estudos pagos, 
artigos de revisão e estudos que não se encaixavam na temática. A busca foi efetuada entre agosto 
de 2020 a janeiro de 2021, nas bases Pubmed, PsycINFO e Scielo, utilizando-se como palavras-
chave: “saúde mental e COVID-19”, “saúde mental e COVID19”, saúde mental e COVID 19” e 
suas traduções em inglês. A extração de dados sistematizou informações sobre características 
metodológicas, sintomas descritos e conclusões dos estudos. Foram localizados 1147 artigos e a 
amostra final foi composta por 7 artigos.????? Os estudos foram realizados na Espanha (n=2), 
Estados Unidos (n=1), França (n=1), Canadá (n=1), Suécia (n=1) e Holanda (n=1). As populações 
pesquisadas nos estudos variaram de um à 1501 sujeitos. Dois estudos apresentaram populações 
de 18 a 88 anos de idade. Em cinco artigos, a população de idosos apresentou idades entre 65 
a 83 anos. As queixas relatadas foram solidão, ansiedade, tristeza, sedentarismo, preocupações 
sociais e de saúde, insônia, comprometimento cognitivo e dificuldade em cumprir o isolamento. 
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O isolamento social foi recomendado para evitar o contágio do COVID-19, contudo, favoreceu 
o aumento da sensação de solidão descrita pelos idosos. Para amenizar o impacto negativo da 
solidão, o uso de dispositivos eletrônicos mostrou-se um importante mecanismo que possibilitou 
o contato, amenizando a ansiedade, solidão e isolamento. Ressalta-se que nem todos os adultos 
idosos se adaptaram ao uso desses dispositivos, esse fato pôde ser observado pelo aumento de 
sedentarismo pela resistência em usar ferramentas online para atividades físicas (VAN ORDEN et 
al., 2020). Sintomas como ansiedade e tristeza também foram citados pelas pessoas idosas. Porém, os 
mesmos mostraram maior capacidade de resiliência, e mantiveram suas emoções mais reguladas, 
apontando uma maior capacidade adaptativa dos idosos a situações de enfrentamento, como a 
pandemia (LOSADA-BALTAR et al., 2020). Perdas e mudanças pareceram menos intensas para 
os adultos idosos com menores alterações em suas rotinas. Entretanto, foram relatados aumento 
da preocupação com questões sociais e de saúde e uma visão indefinida do futuro. Apareceram 
problemas e complexidades dos quadros demenciais, em especial o Alzheimer em adultos idosos 
institucionalizados. As limitações físicas e cognitivas desse grupo exigiram um cuidado mais 
especializado dos profissionais da saúde e dos cuidadores para evitar o contágio do COVD-19 
e minimizar o risco de agravamento da condição. Os profissionais que atuam com esses grupos 
precisam dispor de maior escuta e disponibilidade para a realização do cuidado (BROWN, EE., et 
al, 2020).

Conclusão: Os efeitos da pandemia do COVID-19 na saúde mental de idosos sugerem a 
emergência de sentimentos de solidão, que podem ser intensificados com o isolamento e 
distanciamento social. O uso de tecnologias como dispositivos de conexão social e familiar deve 
ser incentivado, pois pode auxiliar a minimizar sentimentos de ansiedade e tristeza, e beneficiar a 
saúde mental de pessoas idosas. 

Referências: BROWN, EE., et al. Anticipating and Mitigating the Impact of the COVID-19 Pandemic on 
Alzheimer’s Disease and Related Dementias. Am J Geriatr Psychiatry. 18 abr. 2020.

LOSADA-BALTAR, A. et al. Diferencias en función de la edad y la autopercepción del envejecimiento en 
ansiedad, tristeza, soledad y sintomatología comórbida ansioso-depresiva durante el confinamiento por la 
COVID-19. Revista Española de Geriatría y Gerontología. Espanha, 4 jun. 2020.

MOHER, D., et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA 
Statement. Plos Medicine. 21 jul. 2009.

VAN ORDEN, KA., et al. Strategies to Promote Social Connections Among Older Adults During Social 
Distancing Restrictions. Am J Geriatr Psychiatry. 18 mai. 2020.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Não se aplica.
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Introdução: Amparada pelos estudos acerca de fotografia e história desenvolvidos por Didi-
Huberman (2015), Susan Sontag (2004) e Mauad (2008), a presente pesquisa tem como objetivo 
analisar a representação das mulheres imigrantes polonesas e suas descendentes nas fotografias 
feitas dos imigrantes da região norte do estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas cidades 
de Áurea, Erechim e arredores. A partir de museus e arquivos históricos, foram selecionadas 289 
fotografias, que foram catalogadas e organizadas em categorias e temas. As análises apoiam-se 
no conceito de anacronismo desenvolvido por Didi-Huberman (2015), onde considera-se que as 
fotografias são objetos intrinsecamente históricos, que não estão no presente e, por causa disso, 
pode-se ter um vislumbre de um recorte do passado ao olhar para elas. Também se considerou 
que as fotografias são mais do que meras representações e ardem em contato com o real, evocando 
sentimentos diversos em seus expectadores (DIDI-HUBERMAN, 2012).

Metodologia: O desenvolvimento da pesquisa foi dividido em três etapas: obtenção de fontes, 
onde se buscou em museus e arquivos históricos da região norte do Rio Grande do Sul por fotografias 
de imigrantes poloneses; seleção e catalogação das fotografias obtidas; e, por fim, a análise das 
fotografias durante da escrita da tese. Sontag (2004, p. 14), considera as fotografias como sendo 
imagens mentais “que fornecem a maior parte do conhecimento que se possui acerca do aspecto do 
passado e do alcance do presente”, uma observação que pode ser complementada com a ideia de 
Didi-Huberman (2015, p. 15) de que “sempre, diante da imagem, estamos diante do tempo”. Para 
que seja possível analisar fotografias, elas “deve[m] compor uma série extensa e homogênea no 
sentido de dar conta das semelhanças e diferenças próprias ao conjunto de imagens que se escolheu 
analisar” (MAUAD, 2008, p. 40), consideração que se levou em consideração ao iniciar a presente 
pesquisa buscando o maior número possível de fotografias de imigrantes poloneses disponível, 
ainda que durante o processo já tenha sido feita uma pré-seleção ao excluir qualquer fotografia em 
que não houvesse uma mulher presente, independentemente da idade. A catalogação das imagens 
obtidas, que tomou por ponto de partida a metodologia utilizada por Mauad (2008), resultou em 
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um conjunto dividido em quatro categorias: mundo do trabalho, retratos em sociedade, fotografia 
familiar e imagens religiosas. Dentro das categorias foram encontradas as seguintes temáticas: 
trabalhadora rural, trabalhadora urbana, documentos de imigração, casamento, funeral, família 
posando, educação, religiosidade, festividade, mulher posando, casal posando e desfile. As 
temáticas foram organizadas de forma a agregar as análises e construir uma narrativa acerca da 
história das mulheres imigrantes e suas descendentes a partir das fotografias. Estas, por sua vez, 
não foram organizadas em forma de linha do tempo, considerando os anacronismos que cercam 
as fotografias, ainda mais por serem imagens de imigrantes, que misturam a cultura trazida de 
seu país de origem com a de sua nova moradia, adaptando o estilo de vida a partir do que estiver 
disponível. As fotografias passam a registrar essa mistura, além dos diferentes tempos que estão 
representados nelas. A partir de pesquisas como a desenvolvida por Weber e Wenczenovicz (2012), 
que mapearam a historiografia acerca da imigração polonesa no Rio Grande do Sul, foi obtido o 
corpo teórico da pesquisa, necessário para contextualizar as fotografias durante o desenvolvimento 
das análises. Durante as análises também foram desenvolvidas comparações a partir de fotografias 
de diferentes grupos de imigrantes que foram alocados na região norte do estado, principalmente 
italianos e alemães, de forma a apontar semelhanças, diferenças e hibridizações ocorridas nos 
costumes dos poloneses ao entrarem em contato com outros grupos.

Conclusão: As mulheres imigrantes polonesas e suas descendentes estiveram presentes nas 
mais diversas esferas da sociedade colonial construída pelos imigrantes no norte do estado, 
sendo responsáveis por manter tradições culturais trazidas da Polônia, como a língua, religião, 
alimentação e educação. Podem ser observadas mulheres em posições de destaque nas fotografias 
familiares e de sociedades de imigrantes.

Referências: DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: História da arte e anacronismo das imagens. 
Editora UFMG: Belo Horizonte, 2015.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Pós, v. 2, n. 4, p. 204-219, nov. 2012. 

MAUAD, Ana Maria. Poses e flagrantes: ensaios sobre história e fotografia. Editora da Universidade 
Federal Fluminense: Niterói, 2008.

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

WEBER, Regina; WENCZENOVICZ, Thaís Janaína. Historiografia da imigração polonesa: avaliação em 
perspectiva dos estudos sobre o Rio Grande do Sul. História UNISINOS. São Leopoldo, v. 16, 2012, p. 159-
170. 
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Introdução: O meio ambiente com o passar dos anos vem sofrendo diversas consequências 
resultantes do comportamento humano. Um desses problemas se dá devido ao descarte 
inadequado de resíduos, como os medicamentos, que quando descartados de maneira imprópria 
podem contaminar o solo e lençol freático, o que põe em risco o meio ambiente, a saúde pública 
e a saúde dos animais (Kelly et al. 2018). O presente estudo tem por objetivo mapear através da 
pesquisa de dados secundários os motivadores e inibidores para o descarte correto e incorreto de 
medicamentos.

Metodologia: A metodologia utilizada foi a revisão sistemática, realizada em cinco etapas: 
definição do objeto, escolha das bases de dados, identificação das palavras-chave, seleção dos 
artigos relacionados e análise dos dados. A leitura e análise do material possibilitou a identificação 
de 5 motivadores e 7 inibidores para o descarte correto e incorreto de medicamentos, os quais 
se apresentam listados na tabela anexada. O motivador mais identificado nas pesquisas é a 
“conveniência” que diz respeito àquilo que é oportuno, relacionado a praticidade. O segundo 
motivador mais identificado foram “níveis mais altos de instrução/educação” que se relaciona com 
o conhecimento prévio que o indivíduo já apresenta diante as práticas adequadas para descartar 
resíduos. A literatura relacionada aos inibidores é limitada, não apresentando muita diversidade 
nos resultados. O inibidor mais identificado nas pesquisas é a “falta de informação”, que em 
contrapartida ao motivador, se relaciona com a ausência de instrução e informação, ou seja, o 
indivíduo não realiza o descarte adequado de medicamentos pois não tem conhecimento de como 
fazê-lo. Outro inibidor citado é a “disponibilidade e custo dos medicamentos” que está ligado 
ao armazenamento, em que o indivíduo opta por não descartar os medicamentos devido ao seu 
preço e disponibilidade, como por exemplo medicamentos que necessitam de prescrição médica 
para aquisição. O principal resultado evidenciado é que a informação e instrução juntamente 
com o incentivo para a realização de práticas sustentáveis são os responsáveis pela realização do 
descarte adequado de medicamento, enquanto a falta de informação, alto custo e disponibilidade 
de medicamentos são os responsáveis pelo descarte inadequado e armazenamento inadequado.
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Conclusão: Acredita-se que este estudo pode contribuir no desenvolvimento de projetos 
relacionados ao descarte de resíduos, como o desenvolvimento de planos de comunicação para 
introduzir um comportamento ambientalmente sustentável. Sugere-se que sejam realizadas 
mais pesquisas visando compreender quais são os inibidores para que o descarte adequado seja 
realizado.

Referências: KELLY, F.; MCMILLAN, S.; SPINKS, J.; BETTINGTON, E.; WHEELER, A.J. You don’t throw 
these things out: an exploration of medicines retention and disposal practices in Australian homes. BMC 
Public Health, v. 18, n. 1026, 2018.
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Introdução: O indivi?duo hermafrodita, ou com caracteri?sticas de intersexualidade, e? 
aquele que possui o?rga?os genitais masculinos e femininos (NASCIMENTO e SANTOS, 2011). 
Essas alterações ocorrem durante a diferenciação sexual do aparelho reprodutor e podem estar 
relacionadas a fatores genéticos. (LA CRUZ BUENO et al., 2017). Segundo Nascimento e Santos 
(2011) hermafrodita verdadeiro e? aquele que apresenta go?nadas e vias genitais internas de ambos 
os sexos, os autores ainda relatam que pseudo-hermafrodita macho é o animal que possui go?nadas 
masculinas, vias genitais internas femininas e vias genitais externas masculinas rudimentares. 
Exames para dosagem da testosterona, exame genético e molecular podem identificar os genes 
envolvidos que causam a intersexualidade (BUGNO, 2008). O objetivo deste trabalho é relatar 
a ocorrência de pseudo-hermafroditismo em um equino macho criptorquida que apresentava 
características externas do sistema reprodutor feminino.

Metodologia: Foi atendido um equino, macho, da raça crioula, para realização do procedimento 
de orquiectomia em aula prática no setor de grandes animais da Universidade de Passo Fundo. 
Em sua ficha constatava como suspeita clínica criptorquidismo unilateral. O animal com 3 anos e 
2 meses de idade, pesava 400 kg, foi avaliado e apresentou parâmetros como frequência cardíaca 
de 24 batimentos por minuto, frequência respiratória de 8 movimentos respiratórios por minuto, 
temperatura corporal de 37,5°C, mucosas róseas e TPC <2. Durante a inspeção do exame clínico 
observou-se que o animal possuía um pênis rudimentar, não possuía prepúcio e sua uretra era 
posicionada caudalmente, além disso, foram visualizadas características genitais femininas em 
que o animal apresentava um par de glândulas mamárias. Após a visualização das glândulas 
mamárias, foi realizada ultrassonografia transretal à procura de outras estruturas do aparelho 
reprodutor feminino, porém, nenhuma foi observada. Para o procedimento de orquiectomia o 
animal foi submetido à anestesia geral em posição de decúbito dorsal, sendo administrada 
medicação pré-anestésica com Xilasina 10% e Detomidina 1%, a indução foi realizada com uma 
associação de Cetamina 10% e Midazolan 5mg/ml. Para a manutenção da anestesia foi utilizado 
o protocolo Triple drip, associação de Xilasina 10%, Cetamina 10% e EGG PPU 5%. Dando início 
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ao procedimento cirúrgico foi realizada incisão de pele em elipse paralela à rafe mediana da 
bolsa escrotal, no testículo posicionado dorsalmente, foi realizada incisão de todas as túnicas até 
que o mesmo fosse exteriorizado com auxilio de pressão manual. O mesórquio foi rompido e o 
epidídimo seccionado. Após, foram alocadas duas pinças hemostáticas mais proximal ao corpo do 
animal possível, realizada ligadura transfixante do cordão vascular com fio Vicryl 2 e seccionado 
o mesmo distalmente às pinças. No cordão avascular foi realizada ligadura transfixante com fio 
Vicryl 2. O mesmo foi realizado no testículo contralateral. Ao fim do procedimento foi realizada 
lavagem com solução NaCl 0,9%. No pós-operatório o animal recebeu Fenilbutazona 200 mg/ml 
como antiinflamatório e, foi submetido a trote e ducha fria diária para prevenir edema. O animal 
apresentou boa evolução pós-operatória e recebeu alta após três dias do procedimento cirúrgico. 
Devido às características genitais externas do trato reprodutor feminino, pênis rudimentar, 
ausência de prepúcio e uretra posicionada para trás, o animal pode ser considerado como pseudo-
hermafrodita masculino.

Conclusão: O hermafroditismo ocorre com menos freqüência em equinos. Nessa espécie 
geralmente existe o pseudo-hermafrodita macho, com pênis mais curto, direcionado caudalmente, 
e a gônada (testículo) permanece na cavidade abdominal (NASCIMENTO e SANTOS, 2011). O 
animal apresentou prognóstico favorável e já demonstra mudanças em seu comportamento após 
o procedimento de orquiectomia.

Referências: BUGNO, M. et al., A case of an intersex horse with 63,X/64,XX/65,XX,del(Y)(q?) Kariotype. 
Cytogenetic and Genome Research, 120:123–126, 2008.

LA CRUZ BUENO, V. et al., Pseudo-hermafroditismo masculino em um eqüino. Acta Scientiae 
Veterinariae, vol. 45, pp. 1-8, 2017.

NASCIMENTO, E. F. & SANTOS, R. L., Patologia da Reprodução dos Animais Domésticos. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, pp. 7-9, 2011.
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Introdução: A pandemia provocada pela Covid-19 resultou em inúmeras modificações no mundo 
do trabalho. O novo normal revela que além da globalização, as possibilidades das tecnologias 
reformularam de forma acentuada a forma se prestar determinados serviços, especialmente de 
forma on-line. Por meio da técnica de pesquisa bibliográfica, o presente estudo tem como objetivo 
investigar o futuro do trabalho no cenário pós pandemia a partir dos limites e possibilidades nas 
relações de trabalho. Especificamente, busca-se compreender as multifaces do trabalho digital 
e demonstrar as transições no cenário trabalhista globalizado. Esta análise se justifica em razão 
de sua relevância e contemporaneidade, uma vez que enfrenta situações que estão em curso na 
sociedade em diversas esferas. A importância da pesquisa se dá porque os efeitos do mundo 
globalizado transformaram práticas de trabalho que até então vinham sendo estabelecidas de 
forma tradicional, constituindo uma problemática que merece investigação. 

Metodologia: Antes mesmo da pandemia ter se instaurado globalmente, já era comum dizer que 
a classe trabalhadora enfrenta profundas mutações. De fato, um amplo número da força humana se 
mostra disponível para o trabalho, outros se exercendo trabalhos parciais, precários, temporários 
ou vivenciando o desemprego. Contudo, o cenário pandêmico trouxe à tona modificações na 
essencialidade da prestação de serviços. O trabalho que, na sua maioria, sempre foi prestado 
de forma presencial, passou a ser substituído pelo trabalho prestado por meio teletrabalho, em 
que o trabalhador presta serviços de sua própria casa, na maioria das vezes com seus próprios 
instrumentos de trabalho, atraindo para si muitos custos e riscos que até então sempre foram do 
empregador. A necessidade do isolamento social durante a pandemia fez com que os trabalhadores 
precisassem se adaptar às novas demandas do “novo normal”. Emergiu, assim, um quadro social 
crítico ainda mais acentuado, onde, nas palavras de Antunes (2020), o discurso empresarial se 
expandiu ainda mais no universo informacional-digital, apresentando uma nova gramática 
do capital: platform economy, crowdsourcing, gig economy, home office, home work, sharing 
economy, on-demand economy, entre outras denominações. A ligação entre trabalho digital e 
trabalho informal possibilitou aos empregadores uma prestação de serviços mais individualizada 
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e invisibilizada, com custos reduzidos, sejam eles operacionais ou de pessoal. O isolamento social 
realizado na pandemia também fragmentou ainda mais a classe trabalhadora, dificultando as 
ações coletivas e a resistência sindical, favorecendo o desemprego e a informalidade (ANTUNES, 
2020). No Brasil, por exemplo, conforme dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística - 
IBGE, no ano de 2020, o último trimestre registrou a taxa de desocupação de 14,6%, a mais alta da 
série histórica do IBGE iniciada em 2012. A opção pela análise apenas do último trimestre de 2020 
se deu diante da oscilação do desemprego ao longo do ano, diante da pandemia da Covid-19 que 
a partir do mês de março de 2020 refletiu diretamente na economia e nos níveis de desemprego do 
país diante de demissões em massa, especialmente no segundo trimestre de 2020. Ainda, no que 
diz respeito à informalidade, 2020 terminou com a taxa de informalidade de 38,4% da população 
ocupada, o que demonstra um aumento em relação ao trimestre anterior, cujo percentual era 
de 36,9% (IBGE, 2020). Ou seja, é evidente que a pandemia refletiu diretamente no aumento do 
desemprego e da informalidade. A substituição do trabalho presencial pelo trabalho remoto é 
algo que, ao que tudo indica, veio para ficar em diversos setores. O futuro do trabalho indica 
uma era plena de informatização do trabalho, em um mundo “maquinal e digital” (ANTUNES, 
2015), em que se verifica modalidades diversas de prestação de serviços: o trabalho informatizado, 
terceirizado, precarizado, subcontratado e flexibilizado. 

Conclusão: Verifica-se, assim, que o futuro do trabalho caminha para o desaparecimento 
do trabalho tradicionalmente estabelecido. A classe trabalhadora vem sendo desenhada por 
desemprego ampliado, pela precarização exacerbada, pela redução salarial, pela substituição do 
trabalho tradicional pelo remoto e pela perda crescente de direitos trabalhistas que se acentua a 
cada dia. 

Referências: ANTUNES, Ricardo. Trabalho intermitente e uberização do trabalho no limiar da Indústria 
4.0. In: ANTUNES, Ricardo (Org.). Uberização, trabalho digital e indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 
2020, p. 11-22.

______. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16 ed. 
São Paulo: Cortez, 2015.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD Contínua Trimestral: desocupação cresce em 10 
das 27 UFs no 3° trimestre de 2020. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29519-pnad-continua-trimestral-desocupacao-cresce-em-10-
das-27-ufs-no-3-trimestre-de-2020. Acesso em 16 jan. 2021.



Página 916

IMPACTOS DO EFEITO MANADA DAS REDES SOCIAIS

Autor Principal: Isadora Kauana Lazaretti

iklazaretti@gmail.com

Coautores: Isadora Kauana Lazaretti; Alan Felipe Provin

Orientador: Marcelo Buzaglo Dantas

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Pós-Graduação

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: Esta pesquisa tem como tema os impactos legais do efeito Manada nas redes sociais. 
O problema de pesquisa levantado é: quais são os impactos do efeito manada das redes sociais na 
esfera jurídica? O principal objetivo consiste em discutir a influência do comportamento coletivo 
para tomar certas decisões que as pessoas não teriam tomado se não tivessem sido submetidas 
a essa análise e a influência anterior de outras pessoas. O Efeito Manada está presente nas mais 
diversas faces da vida na sociedade. Com isso, este estudo é justificado pela relevância que as redes 
sociais assumem no cotidiano das pessoas, bem como pela necessidade de que as pessoas se sintam 
parte de alguma coisa, e é por isso que o efeito manada acaba naturalizando comportamentos até 
então não pensados voluntariamente por quem navega no mundo digital. A metodologia indutiva 
foi utilizada com base em pesquisa bibliográfica. 

Metodologia: O comportamento humano tem sido objeto de análise há vários séculos. A ideia 
de viver em um coletivo, de estar em um grupo se tornou uma necessidade humana. Isso causou, 
durante muito tempo, vários costumes ou culturas a serem transmitidos de geração em geração. 
O próprio nazismo, guerras, golpes, manifestações, conquistas humanitárias e outras situações 
que podem ser observadas como um comportamento adotado por grande parte da população, 
mas que originou segmentos singulares. Essa alienação da mente causa a necessidade de seguir os 
uivos da grande massa com mais firmeza na vida das pessoas, para que certos comportamentos 
sejam adotados devido ao comportamento adotado por aqueles que cercam o indivíduo. Comece 
a pensar e agir como todo mundo, mesmo que não concorde com eles. Este efeito recebe o nome 
de Efeito Manada. As mídias sociais podem espalhar informações, notícias, mentiras e verdades 
a uma velocidade imensa, atingindo várias partes do globo. Muitos movimentos são iniciados 
na internet e outros sofrem grande influência. Um dos principais fenômenos resultantes do 
uso intenso da Internet é a expansão do número de redes sociais, motivada pela velocidade da 
comunicação, o amplo alcance dos espaços geográficos e a disseminação das tecnologias da 
informação e comunicação. As redes sociais são, antes de tudo, relacionamentos entre as pessoas, 
estejam elas interagindo em sua própria causa, em defesa de outras pessoas ou em nome de uma 
organização. Eles tendem a ser abertos à participação (por afinidades) e não determinísticos em 
seus fins (ANGELO, 2016). No entanto, por ser um espaço de não-lei, as redes sociais atendem 
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a diversos propósitos, nem sempre enriquecendo a vida do cidadão. Manifestações xenófobas, 
racistas e sexistas neonazistas também ganham espaço nas redes. E milhões de robôs, gerados 
por forças ocultas, devem espalhar as mensagens mais retrógradas e provocar confrontos sociais 
(RODRIGUES, 2018). Ameaças, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro, novos padrões de 
beleza, crueldade e intolerância também estão presentes no mundo virtual. Nesse sentido, o Efeito 
Manada refere-se à tendência das pessoas a adotar um determinado comportamento, estilo ou 
atitude simplesmente porque todo mundo está fazendo isso. Quanto mais pessoas adotarem uma 
tendência específica, maior será a probabilidade de que outras pessoas também entrem na onda 
(CHERRY, 2020). Isso faz com que várias manifestações ocorram como uma maneira de se envolver. 
É o caso de “vidas negras importam”, rupturas políticas, conscientização ambiental pelo uso de 
canudos que não são feitos de plástico, entre outras situações perceptíveis nas redes sociais. No 
entanto, muitos desses comportamentos “copiados” das redes sociais abalam muito criticamente a 
estrutura humana ou mesmo organizacional de algum governo. A economia passa por uma nova 
exterioridade quando as pessoas se tornam dependentes de novas tecnologias, apenas porque 
muitas pessoas o fazem nas redes sociais. 

Conclusão: A necessidade conectar-se e fazer parte de algo maior faz com que as pessoas 
involuntariamente comecem a agir como as que estão à sua volta, a fim de se sentirem como um 
grande grupo. O Efeito Manada, como é chamado esse fenômeno, encontrou nas redes sociais o 
local propício à propagação de influências e comportamentos até então não esperados de certos 
indivíduos. 

Referências: ANGELO, Edna. Virtual social networks in the information society and knowledge: economy, 
power and informational competence. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da 
informação, v. 21, n. 46, p. 71-80, mai./ago., 2016.

CHERRY, Kendra. Bandwagon Effect as a Cognitive Bias. Verywellmind, Apr. 28, 2020.

RODRIGUES, Luís Paulo. Manuel Castells: “As redes sociais estão mais fortes do que nunca”. 20 jul. 2018. 
Disponível em: <https://www.luispaulorodrigues.com/_manuel_castells_as_redes_sociais_estao_mais_
fortes_do_que_nunca>. Acesso em: 03 ago. 2021.
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Introdução: A migração no Brasil é vista desde meados de 1530 com a exploração das terras 
brasileiras, desse modo, o fluxo migratório foi se intensificando com o passar dos anos e atualmente, 
a população de migrantes só cresce, resultando em 713 mil estrangeiros residindo no país (OIM, 
2018). Atualmente, a globalização incentiva a migração, o advento dos meios de comunicação 
como internet, televisão, rádios, muitas vezes colocaram o Brasil em evidência, visto como notícia 
central, um exemplo foi as Olimpíadas de 2016, que mostrou a receptividade do país, atraindo os 
novos moradores. Na situação atual da pandemia do covid-19, assuntos derivados aos migrantes 
e refugiados ganham evidência. Políticas de enfrentamento à crise sanitária tem prejudicado 
diretamente refugiados aumentando as violações dos direitos desses indivíduos. O estudo traz 
como o método de abordagem dedutivo e com procedimento bibliográfico, para obter uma melhor 
qualidade de vida a esses migrantes. 

Metodologia: Os empasses da migração regular e segura colocada pela oclusão de fronteiras 
são, com certeza, pontos principais quando se fala na precária situação desses grupos. Entretanto, 
infelizmente, não são os únicos. A pandemia chega, tendo como exemplo, a questão da xenofobia, 
que vem se acentuando em razão da associação que está sendo feita entre o “forasteiro” e a doença. 
Característica essa, que se relaciona com as epidemias que aconteceram ao longo da história, 
potencializando a discriminação que as pessoas que migram geralmente já estão sujeitas. Os 
refugiados enfrentam também dificuldades financeiras durante o covid-19, tendo em vista que as 
ações de distanciamento escolhida pelos governos trouxeram complicações para os trabalhadores 
informais, como a venda de artesanato, prejudicando também a busca de outros meios de sustento. 
A fome e a pobreza são outros fatores que assolam os refugiados e migrantes. A população que 
anteriormente estavam aptos a se alimentar e cuidar de si mesmo estão sofrendo e enfrentando 
adversidades significativas. Um número muito grande perdeu sua única fonte de renda, tendo 
em vista que as oportunidades de trabalho sumiram, em razão das medidas de prevenção do 
Covid-19. Faz-se necessário o diálogo e aproximação do povo imigrantes com o território brasileiro, 
a fim de habituar e também possibilitar uma flexibilização na percepção brasileira para reconhecer 
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tal demanda com facilidade. Com isso, mediação é uma solução autocompositiva que não exige 
sacrifício de qualquer uma das partes, o resultado é apenas para preservar o interesse de ambos, 
com isso, o mediador é o que conduz o conflito de modo que cheguem em um acordo, podendo 
atuar qualquer pessoa capaz (não há requisitos de formação jurídica). No caso da migração, pode 
ser vista como um método mais humanizado, como forma de proporcionar conforto aos recém 
chegados, podendo intervir de forma presencial, virtual, da forma mais acessível para o migrante, 
pois a situação precária em que obriga os imigrantes a mudar de vida repentinamente se agrava ao 
chegar no país. Portanto, uma mediação focada na premissa sociocultural traz o recurso de evitar 
uma exclusão social e possibilidade de inserção mais rápida no contexto vivido, a fim de promover 
uma integração entre as culturas. Nesse ínterim, buscando trazer o primeiro contato do imigrante 
com o país atual de uma forma mais sutil, para que a sua cultura não seja violada, assim como os 
processos de familiarização com a língua, inserção no mercado de trabalho e convívio social tornem-
se mais fáceis, bem como a necessidade dos Direitos Humanos universais sejam cumpridos. Desse 
modo, como uma forma de acessibilidade, a tipologia sociocultural trouxe bons resultados onde 
o projeto de mediação foi aplicado. As entidades auscultadas referem a importância do mediador 
na resolução de inúmeras situações que, de outra forma, demorariam muito a ser resolvidas, pela 
proximidade que este consegue com a população alvo. 

Conclusão: Conclui-se que a vulnerabilidade que os refugiados estão enfrentando mediante a 
pandemia e como a mediação pode ser útil ao imigrante. Verifica-se, a imprescindibilidade de 
políticas públicas, para combater a atual crise, a fim de destruir barreiras e colocar o individuo na 
sociedade, visando realmente sua condição como sujeito digno de todos os direitos que um ser 
humano tem e merece.

Referências: ACNUR. ACNUR e WFP alertam para fome e desnutrição de refugiados na África durante 
pandemia. 2020. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2020/07/10/acnur-e-wfp-alertam-
para-fome-e desnutricao-de-refugiados-na-africa-durante-pandemia/. Acesso em: 24 nov. 2020. 

CORREA, Raquel Pradini; CENTA, Marcela Milano. Mediação sociocultural, uma maneira coesa de inserir 
imigrantes refugiados na sociedade. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/migracoes/28305-
mediacao-sociocultural-- uma-maneira-coesa-de-inserir-imigrantes-e-refugiados-na-sociedade/ Acesso 
em: 12 de setembro de 2020. 

Organização Internacional para Migrações. Relatório 2016.
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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. 

Metodologia: Os traços definidores do indivíduo contemporâneo são comumente associados à 
Época moderna, uma vez que a América se desvendou a partir do olhar europeu. No coração do 
feudalismo à ascensão do capitalismo, as relações sociais e econômicas foram sendo embasadas da 
maneira que conhecemos no século XXI. O misterioso e belo século XVI vivenciou o surgimento do 
Antigo Sistema Colonial, o surgimento dos Estados Modernos, a ascensão artística e as reformas 
religiosas. Todavia, apesar de todas essas “belezas”, esse século viu o nascimento das Inquisições 
Ibéricas e o horror das perseguições. Por meio de denúncias e forjando heresias, a Santa Inquisição 
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. 
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. Dentro desse 
contexto histórico, a presente temática de estudo é a produção historiográfica das obras de Anita 
Novinsky, tendo como recorte, entre as diversas questões representadas na obra da autora, as 
cristãs-novas, que foram presas e perseguidas pela Inquisição no Brasil entre os séculos XVI ao 



Página 921

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 são fonte de estudo do presente trabalho. 
O que colocamos como problema de investigação são as construções narrativas historiográficas 
de Novinsky, o lugar sociocultural das mulheres europeias cristãs-novas, na narrativa sobre o 
passado que lhes dão representações que configuram uma identidade social, histórica e cultural, 
isso, dará possiblidade de identificarmos o desenho identitário contextualizando a autora e obras 
no campo historiográfico brasileiro, bem como sua contribuição à pesquisa e ao conhecimento 
histórico. Utilizaremos como método, para viabilizar a reflexão sobre os princípios da ciência 
histórica, a matriz disciplinar da história (RÜSEN, 1987, pg, 15), que corresponde à inter-relação 
sistemática de cinco fatores, necessários, cada um por si, e suficientes, no seu conjunto, para 
organizar o conhecimento histórico como processo cognitivo e, no caso desta pesquisa, para a 
análise historiográfica. 

Conclusão: Dessa forma, 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: RUSEN, Jorn. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão 
(1987). In Práxis Educativa. Ponta Grossa, PR. v. 1, n. 2, p. 07 – 16, jul.-dez, 2006
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Introdução: Dentre os cereais de clima frio, o trigo é o principal deles, sendo produzido em 
todo o mundo (COÊLHO, DANTAS, 2021). Seu beneficiamento gera valiosos subprodutos para 
a produção animal. A qualidade do grão de trigo é resultado da interação das condições de 
cultivo e a interferência das operações de colheita, secagem e armazenamento. Trata-se de um 
desafio agrícola que vem atraindo crescente interesse público. No Brasil o trigo é produzido em 
regiões com clima subtropical e tropical que favorecem o desenvolvimento do fungo Fusarium 
graminearum - responsável pela produção da toxina desoxinivalenol (DON) (SCHEMIN, 2016). 
Vários trabalhos científicos já demonstram que a amonização é o processo mais efetivo para 
inativação de micotoxinas em cereais e ração animal. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia do 
gás amônia (NH3) na descontaminação do trigo com DON, avaliar sua composição bromatológica 
após o tratamento e verificar possível toxicidade em ratos alimentados com esses grãos.

Metodologia: O trabalho foi realizado na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
da Universidade de Passo Fundo. Os grãos de trigo utilizados no experimento para posterior 
alimentação das cobaias foram oriundos de lavouras comerciais da safra de 2019, do município 
de Coxilha-RS. Estes, foram fracionados em amostras de 10 kg e, acondicionados em sacos 
plásticos impermeáveis, onde foi injetado gás amônia nas concentrações 0,0%, 0,5%, 1% e 1,5 % 
em 8 repetições. Após, foi realizado o teste in vivo com 32 ratos machos Wistar os quais foram 
alimentados durante 30 dias com ração feita de trigo tratado com amônia. O trigo foi moído e 
ofertado em blocos. Os animais foram subdivididos em 5 grupos, contendo a densidade por gaiola 
proposta conforme o comitê de ética. G1: 4 ratos para o grupo controle, alimentados com blocos 
de 100 gramas de dieta basal ofertada diariamente. G2: 4 ratos recebendo 50 gramas de blocos 
com trigo controle, sem amônia e mais 50 gramas de dieta basal. G3: 8 ratos alimentados com 100 
gramas de blocos controle e 100 gramas de blocos feitos com ração tratada a 0,5% de amônia. G4: 
8 ratos alimentados com 100 gramas de blocos controle e 100 gramas de blocos feitos com ração 
tratada a 1% de amônia. G5: 8 ratos alimentados com 100 gramas de blocos controle e 100 gramas 
de blocos feitos com ração tratada a 1,5% de amônia. Os blocos eram preparados diariamente 
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durante o período do experimento, a fim de assegurar a boa qualidade da ração, sendo pesada a 
quantidade de trigo necessária, triturada e homogeneizada com água até a obtenção da consistência 
desejada. Posteriormente, os blocos eram ofertados às cobaias, sendo dispostos na parte superior 
das gaiolas. Os animais também foram pesados a cada três dias para avaliar o ganho de peso e 
o desempenho zootécnico. Após esse período, as cobaias foram insensibilizadas com isoflurano, 
eutanasiadas e necropsiadas para posterior realização de exame histopatológico. Na necropsia, 
foram coletadas amostras de intestino delgado, rins e fígado. Posteriormente, encaminhadas para 
realização de exame histopatológico. No mesmo momento, foram coletadas amostras de sangue e 
enviadas ao laboratório de análises clínicas para realização de exames, com a finalidade de buscar 
alterações principalmente hepáticas. As enzimas avaliadas foram: alanina aminotransferase, ureia, 
creatinina, fosfatase alcalina, colesterol, triglicerídeos, proteína total, albumina e globulinas. Os 
dados foram submetidos primeiramente à análise de variância, após comparado as médias pelo 
teste de Tukey.

Conclusão: A hipótese de que o gás amônia pudesse ser eficientes na desativação do 
desoxinivalenol em grãos de trigo foi confirmada (Figura 1). Além disso não foi verificado 
alterações hematológicas (Tabela 2) e histopatológicas nos ratos que consumiram grãos de trigo 
tratados com amônia. 

Referências: 1. ALLAMEH, A et al; Evaluation of biochemical and production parameters of broiler chicks 
fed ammonia treated aflatoxin contaminated maize grains. Animal Feed Science and Technology, [S. l.], v. 
122, n. 3–4, p. 289–301, 2005. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2005.03.005.

2. COÊLHO, DANTAS, JACKSON; Trigo?: Produção E Mercados. Escritório Técnico de Estudos 
Econômicos do Nordeste - ETENE, [s. l.], p. 1–9, 2021. 

3. PARK, LD. Perspectives on mycotoxin decontamination procedures, 1993. DOI: Jan-Feb;10(1):49-60. doi: 
10.1080/02652039309374129. PMID: 8504873. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8504873/. 

4. SCHEMIN, A.A. Avaliação da contaminação pela micotoxina Desoxinivalenol (DON) em trigo durante a 
safra de 2015. [s. l.], 2016. 
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Introdução: O agronegócio brasileiro destaca-se por ser o segundo maior produtor e maior 
exportador de carne de frango do mundo (CNA, 2020). Em busca de uma cadeia produtiva mais 
lucrativa e sustentável, a redução dos custos de produção, contribuindo para oferta de alimento 
seguro e acessivel para a população. Atualmente, aproximadamente 80% do custo da produção está 
ligado a alimentação das aves. (Mendes, 2001). O constante melhoramento genético das linhagens 
de frango de corte nas últimas décadas fez com que as aves consumam acima da capacidade de 
assimilação dos nutrientes pelo trato digestivo (McCarthy, Siegel, 1983). O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a conversão alimentar e redução de custos produção de frangos de corte submetidos a 
diferentes programas de restrição alimentar quantitativa.

Metodologia: O estudo foi conduzido em uma granja pertencentes a empresa Agrodanieli, no 
município de Tapejara, onde foram alojados em uma granja com três galpões 9.000 aves cada do 
sexo misto da linhagem Cobb 500®. O experimento foi repetido três vezes no tempo e todos os 
galpões receberam ração a vontade do 1º ao 14º dia. A partir desta idade até o 42º dia os lotes 
receberam três diferentes ofertas de dieta: T1 recebeu ração ad libitum, T2 conforme preconizado 
pela tabela da linhagem e o T3 10% a menos que indicado pela tabela. As aves foram abatidas no 
42º dia sendo submetidas a jejum de 6 horas antes do carregamento. Foram avaliados os efeitos 
dos diferentes tratamentos na redução dos custos, através da mensuração da conversão alimentar 
e mortalidade das aves, conforme demonstrado na tabela 1. Nota-se que o tratamento que recebeu 
maior quantidade de ração (T1) foi que teve pior desempenho, pois o alto consumo de ração 
aumenta a velocidade com que o alimento passa pelo trato gastrointestinal, não sendo aproveitado 
da maneira correta, excretando nutrientes para o ambiente. A dieta recomendada pela linhagem 
(T2) demonstrou desempenho superior ao T1, consumindo 100g a menos de ração, com redução 
de R$ 0,21 por quilograma de frango, sendo o custo/kg, 5,7% menor quando comparado com 
o T1. Em relação ao T3, o T1 apresentou uma maior conversão e mortalidade, elevando o custo 
do kg do frango vivo em 7,38%. A restrição alimentar quantitativa é uma maneira de melhor 
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aproveitamento da ração, pois melhora no nível de conversão alimentar e consequente diminuição 
do custo de produção. 

Conclusão: O estudo concluiu que a restrição alimentar quantitativa melhora a conversão 
alimentar e mortalidade na criação de frangos de corte, reduzindo significativamente os custos de 
produção. 

Referências: 1. CNA, Panorama do agro, junho de 2020. Disponível em https://www.cnabrasil.org.br/
cna/panorama-do-agro, acessado em 07/08/2021

2. MCCARTHY JC et al. A review of genetical and physiological effects of selection in meat-type poultry. 
Rev anim. breed abstracts. 1983;51(2):87-94.

3. MENDES AA. Jejum pré-abate em frangos de corte. Rev brasileira de ciência avícola. 2001;3(3):199-209
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Introdução: Utilizando-se da Teoria do Agendamento, analisaremos dois editoriais referentes a 
posição de dois veículos a respeito da Reforma da Previdência, um deles do jornal O Estado de S. 
Paulo, e outro do Jornal Folha de S. Paulo. Tem-se por objetivo analisar como ambos os veículos, 
através de argumentos e linguagem, agendam o tema. Tal análise se faz importante no momento 
que, o campo de alcance dos dois veículos é igualmente amplo, podendo influenciar a agenda 
dos receptores. Agenda-setting consiste nos elementos das notícias, que tornam-se proeminentes 
na mente do público. Três pressupostos que ajudam a formular a teoria são: a) o fluxo contínuo 
de informação, que pode ser através de elementos técnicos, provocado pela mídia, gerando um 
acumulo de uma série de informações na memória do receptor; b) os meios de comunicação 
influenciam sobre o receptor a médio e a longo prazo; c) os meios de comunicação, mesmo que 
não possam impor o que pensar, influenciam sobre o que pensar e falar. 

Metodologia: Analisaremos as posições de ambos os editoriais referente à Reforma da 
Previdência. O editorial “Nova Previdência” da Folha de S. Paulo, publicado em 16 de junho de 
2019, se mostra favorável à reforma, algo explícito já na linha de apoio: “Modificação se mostra 
satisfatória; doravante cumpre restringir concessões e incluir estados e cidades”. O editorial “A 
reforma e seus inimigos” do Estado de S. Paulo, publicado em 14 de Junho de 2019, indo no mesmo 
caminho da Folha, também se mostra favorável à reforma, como explicita no trecho final: “[..] para 
que a crise seja afastada de vez e que o País retome o caminho do desenvolvimento, em benefício de 
todos os brasileiros, essa reforma é apenas o começo”. Ao terminar a leitura dos editoriais, conclui-
se que, mesmo ambos sendo favoráveis à reforma, a abordagem que utilizam é diferente, sendo 
pelo uso de argumentos e da linguagem usada. Indo além da análise dos argumentos usados pelos 
dois veículos, através da linguagem usada pela Folha e pelo Estadão. Ao focar nos participantes/
organizadores da greve geral do dia 14 de junho, os dois veículos utilizam denominações diferentes. 
A Folha se refere a eles como “adversários da reforma” e “sindicalistas”, já o Estadão se refere a 
eles como “inconformados com a democracia”, “centrais sindicais”, “movimentos ditos sociais”, 
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“grevistas” e “profissionais do caradurismo”. Mesmo que o editorial do Estadão comente muito 
mais a greve contra a Reforma, a Folha, ao discorrer sobre o assunto, acaba por utilizar termos 
mais brandos, principalmente por utilizar o termo “sindicalistas”. Já o Estadão utiliza termos um 
pouco mais agressivos, principalmente pelo uso de “profissionais do caradurismo”, tratando os 
participantes e organizadores como apenas pessoas que estão fazendo bagunça. Ambos finalizam a 
posição editorial afirmando como a Reforma da Previdência se mostra necessária ao país, contudo 
os dois veículos utilizam termos opostos. A Folha, mantendo o perfil mais brando adotado durante 
todo o editorial, utilizando uma posição que se mostra mais como um pedido ao receptor, ao 
contrário da finalização adotado pelo Estadão: “é bom que fique claro: para que a crise seja afastada 
de vez e que o País retome o caminho do desenvolvimento, [...], essa reforma é apenas o começo”. 
A clara utilização do verbo ficar no modo imperativo, “fique”, se configura mais como uma ordem 
ao receptor, uma posição mais áspera que é adotada pelo veículo.

Conclusão: Pode-se concluir que tanto a Folha, quanto o Estadão, agendam o tema sendo 
favoráveis a reforma Previdenciária. A Folha de S. Paulo utiliza uma linguagem branda, usando 
termos para corroborar sua opinião, argumentando levando o leitor a compreender sua posição. O 
Estado de S. Paulo, em termos de linguagem, utiliza termos duros, uma linguagem mais agressiva, 
tentando influenciar o receptor. 

Referências: HOHFELDT, Antonio. Os estudos sobre a hipótese de agendamento. Revista FAMECOS, 
Porto Alegre, n° 7, novembro de 1997. Semestral

MCCOMBS, Maxwell. Um Panorama da teoria do Agendamento, 35 anos depois de sua formulação. 
[Entrevista concedida a] José Afonso da Silva Junior, Pedro Paulo Procópio e Mônica dos Santos Melo. 
Revista Intercom, São Paulo, v.31, n.2, p 203-221, jul./dez. 2008. 

FOLHA DE S. PAULO. Nova Previdência. São Paulo: Grupo Folha. [2019] - Diário. Disponível em: . Acesso 
em: 15 jun. 2019.

O ESTADO DE S. PAULO. A reforma e seus inimigos. São Paulo: Grupo Estado. [2019] – Diário. 
Disponível em: . Acesso em 15 jun. 2019. 
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Introdução: O peixe-zebra é um organismo de estudo bem estabelecido, por ser de fácil 
reprodução e manutenção, além de partilhar 70% do seu genoma com o ser humano. Para a 
suplementação da alimentação desses animais e enriquecimento ambiental nutricional, utilizamos 
os microcrustáceos isentos de esqueleto de cálcio denominados Artemia salina. A utilização das 
artêmias na alimentação de peixes se destaca pela sua fácil reprodução, alto valor nutricional e 
diminuição do canibalismo. Entretanto, alguns fatores podem influenciar na eclosão desses animais, 
como as fontes de água e temperatura. Além disso, existem muitas variações desses fatores nas 
pesquisas realizadas com as artêmias. Logo, nosso objetivo foi verificar a eclosão de náuplios de A. 
salina sob diferentes fontes de água e temperatura.

Metodologia: O experimento foi realizado no Laboratório de Fisiologia de Peixes UPF. Os cistos 
de A. salina e o sal marinho foram obtidos de um fornecedor local. A água declorada foi obtida 
através do uso de anticloro na água da torneira e a água de osmose reversa (OR) foi obtida através 
da filtração da água de torneira em um aparelho de OR. A eclosão dos cistos foi realizada em um 
béquer com capacidade de 3 litros de água usando-se 1 litro de água, 35g de sal marinho e 3,6g de 
cistos. Os grupos foram distribuídos em desenho fatorial 2x2 com fonte de água e fonte de calor, 
como fatores independentes. Assim, os grupos foram os seguintes: água declorada (AD) + banho 
maria (BM), OR + BM, AD + termostato (T) e OR + T. A temperatura foi mantida em 28°C em 
todos os grupos. Além disso, monitoramos o pH, oxigênio dissolvido, dureza e amônia das águas 
utilizadas. Após 40 horas, verificamos a eclosão dos náuplios. Retiramos os béqueres do aquecimento, 
colocamos uma fonte de luz perto dos béqueres para, através do fototropismo positivo, atrair os 
náuplios para um ponto específico para coleta de alíquota de 10 ml para outro recipiente e deste 
recipiente pipetarmos 10 µl em uma lâmina e os náuplios foram quantificados. Este procedimento 
foi realizado em quintuplicata. Os dados foram analisados através de uma análise de variância 
de duas vias (Two-Way Anova) seguido do teste post hoc de Tukey, e os dados estão expressos 
como média ± erro padrão da média e em número de náuplios/ml. Verificou-se a interação entre 
os fatores fonte de água e de calor (F1, 16 = 8,756; P = 0,0092) e, conforme demostrado na Figura 
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1. Observamos que no grupo da OR + BM a eclosão de náuplios foi maior, quando comparado 
com os grupos aquecidos com termostato. Observamos também um maior número de náuplios/ 
mL no grupo AD + BM quando comparado ao grupo OR + T. Os valores de qualidade da água 
se mantiveram nos dois grupos com amônia 0 ppm e dureza 1 ppm de CaCo50, único valor que 
diferenciou foi o pH que na água declorada foi de 7.5 e na água OR de 6.8. A eclosão das artêmias 
dependeu mais da fonte de temperatura do que do tipo de água utilizado, mas que, pela interação 
significativa, parece que o efeito da fonte de calor é mais pronunciado quando a água utilizada 
vem da OR. Hipotetizamos que a eclosão dos náuplios ocorreu mais em banho-maria devido à 
melhor distribuição e manutenção do calor fornecido, além de a manutenção do calor ocorrer do 
meio externo para o meio interno, ao contrário do termostato (SPLABOR, 2018). A OR está cada vez 
sendo mais usada em abastecimentos de água potável, por removerem constituintes nocivos. Além 
de que, o OR remove 99,7 – 99,8% de sais monovalentes como: cálcio, magnésio e sulfato; nitrato; 
fluoreto e íons tóxicos. Remoção limitada de 50 – 90% de boro e 80 – 95% de amônia foi relatado 
(CORNELISSEN et al, 2021). Essas características da água de OR, bem como seu diferente pH, 
podem ter influenciado o melhor desempenho de eclosão dos náuplios de artêmia.

Conclusão: Concluímos que variáveis como a fonte de calor e da água podem influenciar na 
eclosão de cistos de A. salina de forma interativa, ressaltando a importância da padronização da 
produção de artêmias, aproveitando melhor os reagentes e diminuindo desperdícios. Com base nos 
nossos resultados, recomendamos o uso da OR para obtenção da água e do BM para o aquecimento.

Referências: DIEMER, O. et al. Artemia sp. Na alimentação de larvas de Jundiá (Rhamdia quelen) 2012. 5 f. 
Tese (Doutorado) - Curso de Aquicultura, UNESP Jaboticabal 2012

Sð, J.F.I. Alternativas para alimentação de Artemia salina sob condições de laboratório. 1986. 19 f. TCC 
(Graduação) - Curso de Engenharia de Pesca, UFC, Fortaleza 1986.

CORNELISSEN, E. R. et al. Effect of minimal pre-treatment on reverse osmosis using surface water as a 
source. Desalination, v. 509, p. 115056, 2021.

Banho Maria Laboratorial/ Equipamento que Promove o Aquecimento. 2018. Disponível em https://
www.splabor.com.br/blog/banho-maria-2/banho-maria-equipamento-para-laboratorio-promove-
metodo-comumente-utilizado-em-procedimentos-de-controle-de-qualidade/. Acesso em 09/08/2021. 
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Introdução: O tromboembolismo é uma doença que causa mudança na hemostasia fisiológica 
do organismo, formando, coágulos que podem causar obstruções totais ou parciais dos vasos 
sanguíneos (LIMA, 2010). Os sinais clínicos dependem da área embolizada e manifesta-se de 
forma aguda, podendo ser observada a ausência de pulso em artérias femorais, coxins cianóticos e, 
ausência de sensibilidade e movimento nos membros acometidos (VIANA, 2011). No diagnóstico, 
leva-se em consideração o exame clínico, a anamnese e a visualização do fluxo sanguíneo da artéria 
aorta, através de ultrassonografia abdominal com o uso de Doppler. Já o tratamento depende de 
cada paciente, com o objetivo de prevenir o aumento do trombo e tentativa de dilui-lo (LIMA, 2010). 
O presente relato tem como objetivo relatar um caso de cirurgia de tromboembolismo aórtico que 
ocorreu no Hospital Veterinário da UPF, com seus achados bioquímicos, clínicos e de hemograma. 

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da UPF um felino, macho, sem raça definida, 
de quatro anos, e pesando 5,5 kg. O tutor relatou que o animal estava bem, até começar a arrastar 
os membros pélvicos e ficar ofegante. No exame clínico, o paciente apresentou anorexia, adipsia, 
dispneia intensa, crepitação pulmonar, sialorréia, midríase não responsiva, paralisia nos membros 
pélvicos bilaterias e coxins cianóticos. No ultrassom, observaram-se os rins com dimensões 
aumentadas, bexiga com alterações sugestivas de DTUIF, e na aorta descendente, caudal à bexiga, 
visualizou-se uma obstrução do fluxo do sangue sugerindo tromboembolismo aórtico. Além disso, 
foi constatado pneumotórax, sendo necessário à drenagem. Também foram realizados hemograma 
e testes bioquímicos, onde foram observadas ureia aumentada, policitemia, linfopenia, fosfatase 
alcalina (FA) aumentada e hipoalbuminemia. O tratamento de eleição foi cirúrgico. Antes da 
cirurgia, foi realizada a testagem de compatibilidade sanguínea com dois doadores, onde apenas 
um foi compatível. O paciente foi induzido via TIVA, com propofol 2 mg kg¹ e entrou para cirurgia 
em ASA IV. Para manutenção do plano anestésico, foram utilizados isoflurano 2% e, na infusão 
contínua, fentanil 5µg. ml¹. O procedimento consistiu em celiotomia e afastamento visceral para a 
exposição da aorta caudal (figura 2). Depois da divulsão do peritônio dorsal, isolou a aorta para 
clampeamento em 15 minutos, realizou-se a incisão com bisturi 15, para atingir a luz da aorta e 
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remover do trombo em cela. Logo após, houve a cateterizado das veias ilíacas (direita e esquerda) 
com sonda uretral 4. Ainda, foi realizada arteriorrafia com náilon 6-0 e sutura continua simples, 
com PIS associado. Após checagem, foi preciso realizar PIS com poligalactina 910 6-0 e esponja 
de fibrina. Após a lavagem da cavidade, a mesma foi sintetizada com polidiaxanona 3-0. A pele 
foi aposicionada com sutura intradérmica e poliglecaprone 4-0. No momento da aposição da pele 
o paciente teve uma parada cardiorrespiratória e não respondeu ao protocolo de reanimação. A 
cirurgia é considerada a última forma de tratamento, quando o animal não está respondendo a 
tentativa de prevenção, como, evitar o aumento do trombo e tentativa de dilui-lo (LIMA, 2010). Por 
outro lado, a cirurgia é considerada técnica e economicamente viável, considerando o tratamento 
de escolha quando o paciente chegou poucas horas depois do início dos sinais clínicos (DA 
CRUZ et al, 2017). O prognóstico é geralmente reservado, porque pode ser que fique sequelas 
principalmente em membros pélvicos ou reincidência de trombos; (DA CRUZ et al, 2017). 

Conclusão: Conclui-se que o tromboembolismo é uma doença importante, e que dependendo 
do local e da gravidade pode resultar em problemas clínicos sérios e até mesmo a morte. 
Realizar exames anuais no felino seria uma forma de descobrir a doença antecipadamente, assim 
conseguindo evitar agravamentos. 

Referências: VIANA, Flávia Façanha. Aspectos fundamentais do tromboembolismo em felinos: revisão 
de literatura e relato de caso. 2011. TCC (Graduação) - Curso de Medicina Veterinária, Universidade de 
Brasília Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 2011. 

LIMA, Sílvia Amélia Ferreira. Tromboembolismo na aorta abdominal terminal em felinos. 2010. TCC 
(Graduação) - Curso de Medicina Veterinária, Universidade Júlio de Mesquita Filho, Botucatu 2010.

DA CRUZ, Igor et al. Tomboembolismo Arterial Felino: Relato de Caso. Anais do Salão Internacional de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 2017.
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Introdução: O presente trabalho tem como escopo perquerir acerca do direito social ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado na perspectiva do novo constitucionalismo latino-americano. 
Neste sentido, buscar-se-á abordar este tema sob o enfoque de um direito fundamental para a 
existência da vida, que se encontra ameaçada diante dos impactos degradantes ocasionados pela 
ação humana. Justifica-se a elaboração deste estudo, frente à necessidade de construir pensamentos 
capazes de encontrar soluções para preservação do meio ambiente.

Metodologia: O estudo foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, com método dedutivo, 
e se alicerça a margem da necessidade de soluções a preservação do meio ambiente, que é objeto 
constante de violações frente à ineficácia de políticas públicas e ações afirmativas de fiscalização, 
sobretudo num ano em que diversas anomalias ambientais se apresentaram em todo o planeta 
terra. Neste sentido, em especifico, no território nacional brasileiro, o panorama socioambiental 
está em constante desequilíbrio ante as ações do governo, pois a disponibilidade do orçamento par 
ao ano de 2021 não é compatível com a necessidade de o principal órgão fiscalizar atuar de forma 
efetiva, a saber, o IBAMA. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 
225, garante o direito ao meio ambiente equilibrado, impondo ao Poder Público e a coletividade 
defende-lo. Em que pese a Constituição brasileira assegurar esse direito como norma basilar a 
reger a matéria e suas nuances, a Constituição do Equador de 2008, vai mais além e apregoa a 
natureza como sujeito de direito em seu artigo 10 (Pachamama), de maneira que a reconhece para 
além de detentora de interesses difusos e coletivos, assim como é no Brasil. Neste passo, rios, 
florestas, faunas e tudo que engloba o meio ambiente possui personalidade jurídica a suscitar 
direitos protetivos, trazendo a baila o reconhecimento como um estado plurinacional. Deveras, 
o novo constitucionalismo latino-americano está interligado com a democracia, porquanto tem 
como escopo trazer as decisões políticas ao povo, isso em decorrência do efeito da colonização 
pelos europeus na América do Sul. Deste modo, a Cartas Magnas foram moduladas de acordo 
com a necessidade e realidade histórico cultural de cada país, à vista também do processo de 
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descolonização, de modo a obedecer à soberania popular e a diversidade cultural. Outra 
característica deste constitucionalismo é o pluralismo jurídico. Ademais, destaca-se a amplitude 
ideológica da defesa do direito a natureza e, portanto, a um meio ambiente equilibrado, traçando 
conteúdo que amplifica a proteção privilegiada dos direitos difusos – próprio do meio ambiente. 
Por isso, o objeto principal de classificar a natureza como sujeito de direitos é comprovar que 
o homem esta para natureza e não a natureza para o homem, ou seja, o meio ambiente tem 
poder sobre o homem, ainda que este seja parte daquele, de maneira que reiterada vezes isto é 
demonstrado por ações naturais com efeitos amplamente maléficos a existência do ser humano. 
Em contrapartida, o novo constitucioalismo latino-americano apresenta uma proposta chamada 
de Bem Viver, merecendo destaque quanto à proposta de desenvolver novas formas e ideias de 
vida em sociedade. Esta premissa é tida como efetiva harmonia entre o ser humano e a natureza, o 
que possibilita o viés necessário a traçar a solidariedade entres aqueles e o meio ambiente de forma 
respeitosa e de preservação ambiental.

Conclusão: Conclui-se a necessidade de intensificar a discussão proposta pelo desenvolvimento 
do estado do bem viver, premissa incorporada pelo novo constitucionalismo latino-americano na 
Constituição do Equador, sobretudo quando incorpora a natureza como sujeito de direito, pois é 
necessário remodular a cultura atrelada as práticas da Pachamama à vista do desenvolvimento 
intrínseco a vida sustentável.

Referências: ACOSTA, Alberto. O Buen Vivir: uma oportunidade de imaginar outro mundo. In: SOUSA, 
C. M., org.Um convite à utopia [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2016. Um convite à utopia collection, 
vol. 1, pp. 203-233. ISBN: 978-85-7879-488-0.

CALGARO, Cleide. Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina.). Porto 
Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2021. ISBN – 978-65-87424-69-9.

SHALDERS, André. Mesmo com mais desmatamento, Ibama pode perder verbas no Orçamento de 2021. 
BBC, 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53384399. Acesso em 09 de agosto de 
2021.
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Introdução: O projeto de pesquisa Vozes da comunidade: entender para transformar (FAPERGS) 
nasce da preocupação em compreender o homem e a sociedade a partir de manifestações linguístico-
discursivas em situações de (inter)ação em diferentes contextos. Tendo em vista a diminuição da 
continuidade de estudos no ensino médio e a baixa procura pelo ensino superior (principalmente, 
nos cursos de licenciatura), faz-se necessário investigar os motivos desse afastamento. Para tanto, 
o projeto intenciona ouvir a população do entorno da Universidade de Passo Fundo, com vistas 
a dar visibilidade às pessoas que chegam ao ensino superior, mostrando à comunidade como a 
educação é capaz de transformar suas vidas. A pesquisa proposta é de natureza interdisciplinar, 
envolvendo os cursos de Letras, História, Artes Visuais e Filosofia, e constitui-se como de cunho 
qualitativo, pois pretende, a partir de depoimentos da comunidade, produzir conhecimento que 
possibilite compreender a realidade para transformá-la.

Metodologia: Considerando os objetivos do projeto (o qual a autora integra como bolsista 
de iniciação científica PIBIC/CNPq 2021/1), ainda em fase inicial, adotamos a aplicação de 
questionários e entrevistas como metodologia de coleta de depoimentos, que serão elaborados e 
analisados à luz da perspectiva dialógica do discurso, que compreende a língua em sua integridade 
concreta e viva (BAKHTIN, 2018 [1963]); (VOLÓCHINOV, 2019 [1926]). Procuraremos observar e 
compreender, nos discursos dos entrevistados, os seguintes aspectos: a) a entonação e o gesto em 
sua relação viva com o meio social. A entonação é um elemento inseparável de todo discurso e 
que se encontra no limite entre o dito e não dito, evidenciado sentimentos, vontades, intenções e 
avaliações do falante depositadas em seus enunciados. Por ser “[...] essencialmente sensível em 
relação a todas as oscilações do ambiente social que circunda o falante” (VOLÓCHINOV, 2019 [1926] 
p. 123), a entonação é inteiramente social; b) o horizonte social valorativo no qual se encontram 
os participantes da pesquisa, um dos elementos chave para compreensão do enunciado em seu 
contexto extraverbal. Para Volóchinov (2019 [1926]) o horizonte espacial e semântico dos falantes 
está, muitas vezes, subentendido, mas não deixa de ser essencial para compreensão do sentido 
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global do enunciado, juntamente com a entonação; e c) a situação social que constitui os sistemas 
ideológicos formados. Esta não é uma simples causa externa do enunciado, mas parte integrante e 
necessária de sua composição semântica. Logo, não vemos a situação social mecanicamente refletida 
na palavra, pois a palavra tende a resolver a situação, atribuindo a ela uma espécie de conclusão 
avaliativa (VOLÓCHINOV, 2019 [1926]). À vista disso, certos questionamentos deverão orientar 
nossas interpretações, tais como: com que entonação falam os entrevistados, especialmente, sobre 
a universidade e a educação? A qual(is) horizonte(s) espacial(is) pertencem os entrevistados? Qual 
a influência da situação social sobre os discursos dessas pessoas? Temos em vista, assim, a palavra 
como meio ativo e mutável da comunicação discursiva, visto que sua vida “está na passagem de 
boca em boca, de um contexto para outro, de um grupo social para outro, de uma geração para 
outra”, conforme Bakhtin (2018 [1963], p.232). Uma vez completada as etapas de coleta, análise e 
interpretação dos dados, pretende-se, através de intervenções artístico-culturais, dar visibilidade 
às pessoas da comunidade cujas vidas foram transformadas em razão do avanço nos estudos para 
que haja maior interesse pela continuidade da formação e valorização do conhecimento como bem 
cultural.

Conclusão: Nosso trabalho busca, através da teoria bakhtiniana, compreender as motivações 
da baixa procura pela continuidade dos estudos na comunidade passo-fundense. Para isso, 
prezaremos pelo diálogo e pelo contato com o horizonte social dessa comunidade, salientando, pela 
valorização dos sujeitos que chegam ao ensino superior, o estudo continuado como transformador 
de vidas.

Referências: BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. O discurso em Dostoiévski. In:____. Problemas da Poética 
de Dostoiévski. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018 [1963], p.207-310.

VOLÓCHINOV, Valentin Nikolaiévitch. A palavra na vida e a palavra na poesia: para uma poética 
sociológica. In:____. A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos e resenhas. São Paulo: Editora 
34, 2019 [1926], p. 109-146. 
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Introdução: Nos últimos anos, observou-se no panorama global a ascensão de um intenso 
processo de mudanças que permearam as mais diferentes democracias. Mudanças estas, que 
vieram acompanhadas de crises de legitimidade política e de representação. Diante deste cenário, 
é possível avaliar a existência de um terreno fértil para o surgimento de um sentimento de 
desconfiança por parte da população nas instituições. No entanto, dentro desta perspectiva, é 
possível dizer que a classe política teve um papel preponderante no surgimento destas crises. Para 
tanto, o objetivo do presente trabalho é avaliar o contexto de crise democrática e de representação. 
Dentro deste panorama, buscou-se aprofundar alguns conceitos a partir da obra “Ruptura - a crise 
da democracia liberal” de Manuel Castells. Já ao final deste artigo, será discutida possíveis soluções 
para superação desta crise tendo como base o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação 
popular e o fortalecimento da cidadania. 

Metodologia: A palavra democracia é derivada das palavras “demos” e “kratos” que significa em 
si “governo do povo”. Tal forma de governo teve sua origem firmada na Grécia antiga. No entanto, 
ao longo da história houve um momento crucial de virada no século XVIII com o surgimento do 
conceito de democracia moderna provenientes das revoluções burguesas que marcaram a história, 
como a Americana de 1776 e a Francesa de 1789, que acabaram derrubando as monarquias 
absolutistas e iniciando uma nova relação entre o poder e o povo. Dando origem ao que conhecemos 
hoje como modelo de democracia liberal. Com o advento deste modelo de democracia liberal, se 
propôs o respeito aos direitos básicos das pessoas e aos direitos políticos dos cidadãos, incluídas 
as liberdades de associação, expressão, separação de poderes, bem como o estabelecimento 
de eleições livres. No entanto, é notório que este modelo de democracia como conhecemos na 
atualidade, acabou passando por inúmeras transformações, sendo aprimorada em diversos 
aspectos, como a conquista do sufrágio universal e do voto feminino. Todavia, nas últimas décadas, 
o mundo tem observado uma constante escalada de crises democráticas em diversos países, sendo 
impulsionadas por contextos difíceis de crises sociais, econômicas e políticas. Para tanto, diante 
da crise, Manuel Castells afirma que há a existência de uma ruptura da relação entre governantes 
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e governados. Dentro desta questão, é possível refletir alguns aspectos que levaram a uma relação 
de ruptura entre os governantes e a sociedade civil, ou seja, os governados. Aspectos estes, como a 
construção da imagem de repulsa à classe política mediante atitudes que são reprováveis por parte 
da população, bem como os diversos casos de corrupção que norteiam o panorama público. É 
dentro desta perspectiva que surge um sentimento de desconfiança, descrédito, ou seja, uma crise 
de representação política. Diante desta crise, cabe discutir soluções para superá-la, acreditando 
assim em formas para reconectar o elo entre o cidadão e a classe política. Nessa questão, observa-
se também os desafios para a participação social na Administração Pública. Cabe destacar ainda, 
os dois princípios trazidos pela Constituição Federal de 1988 que respaldam os mecanismos de 
controle social, sendo eles, o princípio da participação popular e da cidadania. Ainda, com vistas 
a modificar este panorama, já existem importantes iniciativas através da educação para estimular 
o exercício da cidadania, como o “Cidades educadoras”, ligada à Associação Internacional das 
Cidades Educadoras (AICE). Para tanto, ainda há um grande desafio a ser vencido: o desinteresse 
por parte da população em participar efetivamente do debate público. Nessa esteira, acredita-se no 
surgimento de um ambiente cooperativo entre o setor público e a sociedade civil como a melhor 
forma de interação para o diálogo, consenso, e assim buscar a melhor forma de resolução dos 
problemas. 

Conclusão: Conclui-se o presente trabalho reforçando a necessidade de consolidação dos valores 
democráticos, buscando assim cada vez mais o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação 
e controle social. Nessa esteira, a resposta para o questionamento do título deste trabalho é, sim, é 
possível restabelecer este elo a partir da construção de um ambiente cooperativo entre o Estado e 
a Sociedade. 

Referências: BEÇAK, Rubens. Democracia: hegemonia e aperfeiçoamento, 1ª edição. Editora Saraiva, 
2014. BITTAR, Eduardo C.B. Teoria do Estado: filosofia política e teoria da democracia. 5. ed. rev. atual. e 
modificada. - São Paulo: Atlas, 2016.

CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia liberal. 1.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

COSTA, Homero Oliveira. Democracia e representação política no Brasil: uma análise  
das eleições presidenciais (1989-2002). Porto Alegre: Sulina, 2007.
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Introdução: O artigo busca compreender o impacto da parcialidade clubística na produção de 
conteúdo especializado por parte de jornalistas esportivos. Para tanto, analisa as postagens feitas 
por dois jornalistas no Twitter, antes e depois de assumirem publicamente seu time de coração, para 
verificar as mudanças provocadas na abordagem e tipo de conteúdo resultantes. São investigados 
os perfis dos jornalistas Alex Bagé e Mauro Cezar Pereira, por meio de uma análise de conteúdo 
de suas publicações no Twitter. 

Metodologia: O método escolhido para a realização da pesquisa é a análise de conteúdo. Para 
compreender as mudanças na forma de produzir conteúdo de jornalistas esportivos que assumiram 
a parcialidade, foram analisados os perfis no Twitter dos profissionais Alex Bagé e Mauro Cezar 
Pereira a partir de uma amostragem de quatro meses. A seleção dos tweets é dividida em duas 
categorias. A primeira é referente ao assunto envolvido: se é sobre o seu time do coração, um dos 
rivais do próprio estado, outro assunto que engloba o jornalismo esportivo ou se não se encaixa 
em nenhum dos três itens anteriores. Por fim, a segunda seleção é sobre o gênero jornalístico: 
informativo ou opinativo. O que mudou na postura e na produção de conteúdos de Alex Bagé 
e Mauro Cezar após se assumirem torcedores? Essa é a pergunta que será respondida agora, 
com base na análise dos dados levantados durante a pesquisa. A grande mudança que pode ser 
constatada é em relação a Alex Bagé. Pelo fato do Rio Grande do Sul ser um estado dividido entre 
Grêmio e Inter, ao se assumir como torcedor do Grêmio, ele automaticamente acaba fechando as 
oportunidades de trabalhar com o público rival. Com isso, Bagé, que antes produzia conteúdos 
sobre Grêmio e Inter, passa a trilhar apenas o caminho Gremista, deixando o Colorado de lado. 
Por ter um novo público alvo, o jornalista passa a mudar também a abordagem sobre o time. 
Antes, quando se referia ao Grêmio, os comentários precisavam atingir a satisfação dos dois 
públicos que o acompanhavam. Agora, Bagé precisa apenas da aprovação do lado azul. Mauro 
Cezar Pereira, por sua vez, continua praticamente o mesmo. Apesar do número de elogios ao 
Flamengo ter crescido após assumir sua torcida, isso não quer dizer que Mauro Cezar mudou, os 
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números acabam ilustrando muito mais o momento do clube e o seu posicionamento em relação 
aos profissionais que trabalham nele. 

Conclusão: Dentro desta análise, conclui-se que o fato do jornalista assumir publicamente o seu 
time do coração, não é um marco entre o fim da imparcialidade para o início da parcialidade. Pelo 
contrário, a melhor comparação que pode ser feita é com uma troca de empresa. Mauro trocou o 
local de trabalho, mas o público-alvo da sua nova casa permite que ele siga trabalhando da mesma 
forma. 

Referências: ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 
filosofia. São Paulo: Moderna, 2002. 

BARBEIRO, Heródoto. RANGEL, Patrícia. Manual do Jornalismo Esportivo. Contexto: São Paulo, 2006. 

BETING, Mauro. Pago para ver. Formação e Informação Esportiva: jornalismo para iniciados e leigos. São 
Paulo: Summus, 2005.

CAMPOS, P. C. Jornalismo Digital: novos paradigmas de produção, emissão e recepção do discurso. 
Disponível em: http://webmail.faac.unesp.br/~pcampos/Jornalismodigital.htm. Acesso em: maio de 
2020. 

CORREIA, Henrique Pedro Tojo. Paixão sempre… fanatismo nunca: a imparcialidade no jornalismo 
desportivo [futebol]. MS Thesis, 2015.

OBS: Não teve espaço para todas as referências
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Introdução: A escola sempre foi um local importante de formação e busca de conhecimento, 
é nesse ambiente que o aluno se desenvolve e aprende a viver em sociedade. Assim, a educação 
integral é um elemento que deve ser observado, pois desenvolve aspectos necessários para a 
sua formação e para a vida em sociedade. Neste sentido, é possível verificarmos a música como 
uma possibilidade de trabalhar aspectos da formação humana buscando desenvolver sujeitos 
empáticos e comprometidos com a comunidade e conscientes do cuidado com o planeta. Deste 
modo, a agenda 2030 propõe objetivos e metas para serem alcançadas até o ano de 2030 para que 
seja possível fortalecer os vínculos entre o ser humano e o meio comum, o planeta. Para isso, este 
texto nos propõe um olhar sobre o objetivo número quatro que refere-se à educação de qualidade 
e principalmente nos faz refletir sobre a importância da educação integral e da música para o 
desenvolvimento humano e para o fortalecimento da cultura. 

Metodologia: A Agenda 2030 é um documento desenvolvido por líderes mundiais através 
da ONU e que busca o desenvolvimento de planos de ação voltados à erradicação da pobreza 
e do cuidado com o ser humano e com o planeta. O objetivo é que todos os dezessete objetivos 
de desenvolvimento sustentável e as cento de sessenta e nove metas sejam alcançados até o ano 
de 2030. Dentre os diversos objetivos de desenvolvimento sustentável que o documento propõe, 
como por exemplo a erradicação da pobreza, saúde e bem estar, há um objetivo que terá destaque 
neste texto, referindo-se a educação de qualidade. Sabemos que a educação é um dos pilares de 
uma sociedade democrática e igualitária, nesse sentido, Barreto considera que “a educação não 
pode ser resumida aos livros e fórmulas, mas deve incluir as dimensões subjetiva e social do ser 
humano” (2006, p. 263), e é por isso que este é um objetivo que deve ser observado com muita 
atenção. Segundo a ONU (2015), o objetivo número quatro deve assegurar a educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos. Assim, a música pode contribuir ao potencializar o desenvolvimento de sujeitos 
sensíveis, empáticos e humanizados. Deste modo, observando a BNCC é possível verificar que a 
educação integral é a premissa central do documento, pois busca formar integralmente os sujeitos 
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possibilitando o desenvolvimento pleno, consolidando as competências firmadas pela BNCC 
(ISAIA, 2018). A autora ainda expõe que as dimensões que envolvem todos os seres humanos são: 
a intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Ou seja, é através da promoção dessas 
dimensões que a formação integral do sujeito acontece. Assim, a música torna-se uma possibilidade 
de potencializar aspectos importantes para os sujeitos de forma individual e coletiva. Segundo a 
BNCC a música “é 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” 
(2018, p. 196) além disso, o documento relata que a partir da música é possível desenvolver saberes 
fundamentais para uma participação crítica e ativa na sociedade além de saberes musicais que 
podemos chamar de musicalidade. A ideia principal de musicalidade segundo Maffioletti (2001) 
é a geração de sentido musical, ou seja, é preciso que o aluno esteja integrado no processo de 
musicalidade. Este é o seu núcleo, o que implica num trabalho pedagógico voltado para o saber fazer, 
compreender e comunicar. O aluno neste caso precisa ter a ideia de pertencimento, reconhecendo-
se parte do processo. Assim, a musicalidade torna-se um elemento importante na formação do ser 
humano e da sociedade, pois trabalha a socialização, o trabalho coletivo, a sensibilidade e diversos 
aspectos voltados ao sujeito e à comunidade/cultura da qual este está inserido e desta forma o 
torna cuidadoso com as questões que envolvem o ambiente comum, o planeta.

Conclusão: O processo de educar integralmente exige um olhar para as questões voltadas ao 
meio ambiente e para o cuidado com as pessoas, por isso a necessidade de discutirmos a respeito 
da agenda 2030. Além disso, o desenvolvimento da musicalidade assume especial importância 
para a formação de sujeitos sensíveis, humanizados e comprometidos com a valorização da cultura 
e o cuidado com o planeta. 

Referências: BARRETO, Maribel Oliveira. Teoria e Prática de uma Educação Integral. 1ª ed. Salvador: 
Sathyarte, 2006.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC. 2018. 

ISAIA, Tatiane. BNCC Educação Integral - Impare Educação. 2018. (2m40s). Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=dqsskXTILwQ>. Acesso em: 07 dez. 2019.

MAFFIOLETTI, Leda de A . Musicalidade humana: Aquela que todos podem ter. In: Anais do IV Encontro 
Regional da ABEM Sul, I Encontro do Laboratório de Ensino de Música/LEM-CE-UFSM. Educação 
Musical hoje: Múltiplos Espaços. Novas demandas profissionais. UFSM/RS, 2001. p.53-63.

ONU, Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, 2015. 
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Introdução: O canto coral é uma das práticas musicais mais utilizadas como ferramenta 
metodológica na sala de aula para o ensino de música, em função da não utilização de instrumentos 
musicais físicos e também no que refere-se a quantidade de pessoas que podem ser atendidas ao 
mesmo tempo pelo educador musical. Deste modo, é possível observarmos os benefícios do canto 
coral para o desenvolvimento da musicalidade, pois a partir de uma abordagem coletiva, verifica-se 
as potencialidades desta prática no desenvolvimento de dinâmicas e no aprendizado de elementos 
básicos da música na perspectiva individualizada e coletiva. Outro ponto importante trabalhado 
na prática de canto coletivo e que será apresentado neste texto refere-se à sua contribuição para 
a formação de sujeitos críticos, empáticos, comprometidos com o todo, além de ser um espaço de 
ampliação de relações e de fortalecimento democrático. 

Metodologia: A musicalidade é um elemento importante na formação do ser humano, pois 
trabalha a socialização, o trabalho coletivo, a sensibilidade e diversos aspectos voltados ao sujeito 
e à comunidade da qual este está inserido. O desenvolvimento musical se processa nas relações 
estabelecidas entre o sujeito e a música, pois as várias formas de contato com a arte permitem a 
construção do conhecimento musical (SWANWICK, 1991 apud PEREIRA, 2006 p.43). Sendo assim, 
é necessário que os alunos tenham a ideia de pertencimento, ou seja, precisam estar integrados no 
processo de desenvolvimento musical (MAFFIOLETTI, 2001). Assim, o canto coral torna-se uma 
possibilidade de envolvimento do sujeito para com um grupo onde poderá ser explorado aspectos 
que vão além do conhecimento musical mas também social. Deste modo, há a necessidade de 
promoção desta prática como uma forma de constituição significativa de formação humana além 
de uma possibilidade de ampliação da auto-estima e do senso de auto-realização, benefícios 
esses que aumentam a qualidade de vida e a relação entre as pessoas (FUCCI AMATO, 2007). 
A autora afirma ainda que a melhora da qualidade de vida se dá a partir das oportunidades de 
participação em manifestações artísticas e culturais não sendo objeto de uma classe social ou racial 
especificamente, mas de toda a comunidade, e compara essa asserção ao direito fundamental à 



Página 946

vida humana (2007). Neste sentido, a partir de uma experiência significativa com a prática de 
canto coletivo, os indivíduos serão capazes de observar a sociedade e as manifestações sociais 
com mais propriedade a partir do senso crítico aguçado e da amplitude da instância cultural 
desenvolvida no sujeito (CARMINATTI E KRUG, 2010). Ou seja, os benefícios da prática coral 
vão além dos individuais, permeiam toda a sociedade a partir das relações estabelecidas no grupo. 
Para exemplificar esta afirmação, Carminatti e Krug (2010, p. 83) descrevem que “as atividades 
musicais desenvolvidas em uma comunidade, por exemplo, podem proporcionar um panorama 
político, social e cultural, assim como podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades sociais 
de seus integrantes”. Carminatti e Krug (2010, p. 86) já explanavam que “Cantar é um fenômeno 
cultural, social e histórico que promove a comunicação e expressão do ser humano e de sua cultura. 
É, ainda, um fenômeno psíquico, integrador, que envolve processos cognitivos.” Portanto, pode-
se verificar as contribuições do canto coral para o desenvolvimento da musicalidade e também os 
seus reflexos no ambiente social. 

Conclusão: Verifica-se os benefícios do canto coral para o desenvolvimento da musicalidade e 
também a sua contribuição para a sociedade pois a partir de uma participação ativa, os sujeitos 
podem desenvolver-se musicalmente além de estabelecer novas relações sociais, tornando este 
espaço um ambiente democrático e de bem estar social. 

Referências: CARMINATTI, Juliana da Silva; KRUG, Jefferson Silva. A prática de canto coral e o 
desenvolvimento de habilidades sociais. Pontificia Universidad Javeriana. DOAJ Pensamiento Psicológico, 
vol. 7, No 14, 2010.

FUCCI AMATO, Rita. O canto coral como prática sócio-cultural e educativo-música. Opus, Goiânia, v. 13, 
n. 1, 2007.

MAFFIOLETTI, Leda de A . Musicalidade humana: Aquela que todos podem ter. In: Anais do IV Encontro 
Regional da ABEM Sul, UFSM/RS, 2001.

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 Contemporaneidade). Goiânia, UFG, 2006.
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Introdução: A partir da pandemia de Covid-19 tornou-se essencial refletir sobre aqueles que 
lidam diretamente com o lixo que a população descarta: os Catadores de Materiais Recicláveis 
(CRs). Trata-se de uma “população invisível”, carente de recursos materiais e, sobretudo, de 
informações em saúde. Acredita-se que esses indivíduos geralmente não recebem orientações 
adequadas para lidar com resíduos potencialmente contaminados pelo coronavírus, a começar 
pelo uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) tão essencial, o que aumenta 
os riscos de contaminação. Logo, o Projeto de Extensão ComSaúde, da Universidade de Passo 
Fundo (UPF), em parceria com os estágios curriculares do Curso de Enfermagem, desenvolveu 
intervenções educativas junto aos CRs em linguagem sensível e assertiva, enfatizando as formas 
de prevenção da doença. O objetivo deste relato é descrever essa experiência e fazer uma reflexão 
crítica sobre a importância desse Projeto à prevenção da Covid-19 para os CRs.

Metodologia: A experiência realizada na Cooperativa Amigos do Meio Ambiente (COAMA) 
ocorreu em vários momentos, integrando estudantes de medicina e de jornalismo com membros 
do Projeto Transformação e catadores de materiais recicláveis, e com as estagiárias do Curso de 
Enfermagem/ UPF. O Projeto de extensão ComSaúde tem como objetivo promover a comunicação 
sensível, assertiva e não violenta, enfatizando a promoção da saúde e da qualidade de vida da 
população. Se preocupa em respeitar as particularidades do público alvo, desafiando os estudantes 
extensionistas na busca de soluções inovadoras e efetivas, promovendo o protagonismo e a 
autonomia de quem ensina e de quem aprende. A intervenção educativa que será relatada ocorreu 
por meio de visitas à COAMA. Primeiro houve uma reunião com os extensionistas e representantes 
do projeto Transformação que teve como objetivos a apropriação da temática, a escuta das 
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demandas e a definição das estratégias que seriam adotadas com os recicladores. Buscou conhecer 
a realidade dos CRs, perceber o espaço em que trabalham e identificar quais as possibilidades de 
desenvolver ações educativas em saúde focadas na prevenção da transmissão do coronavírus. 
Essa etapa aconteceu de forma interprofissional, com as estagiárias do curso de Enfermagem/ 
UPF. Após esse diagnóstico, a equipe do ComSaúde, que envolve acadêmicos da área da saúde 
e do jornalismo, desenvolveu um fanzine informativo, que teve sua entrega orientada aos quinze 
trabalhadores do local. A partir das definições, os extensionistas do jornalismo desenvolveram 
um informativo que, com uma linguagem acessível, lúdica e interativa, contemplou informações 
organizadas pelos extensionistas da medicina sobre a temática dos cuidados de prevenção contra 
o coronavírus. Após, os extensionistas do ComSaúde tiveram um encontro presencial na COAMA 
com os CRs. Nesse encontro, foi entregue o fanzine informativo, realizada a leitura em voz alta 
do mesmo e promoveu-se debate acerca da temática, bem como supriu-se eventuais dúvidas. 
Os resultados da intervenção foram positivos, pois, durante a conversa, os trabalhadores da 
reciclagem mostraram interesse acerca do assunto e, ainda, interpretaram com assertividade as 
informações que continham no informativo, demonstrando compreensão sobre sua situação de 
vulnerabilidade ao manipular resíduos domiciliares e os cuidados que devem ser tomados a fim 
de evitar contaminações – uso de máscara e higiene constante das mãos. Para os acadêmicos, a 
aprendizagem foi significativa, tanto pelo trabalho em equipe, a aprendizagem colaborativa e 
o interprofissionalismo entre as áreas da saúde e da comunicação, quanto pelo contato com a 
realidade daquela comunidade. Na perspectiva comunitária, abordar o tema da prevenção do 
coronavírus com trabalhadores da reciclagem reitera um cuidado integral em saúde de populações 
tão vulneráveis ao contágio.

Conclusão: Integrar os conhecimentos da área da saúde e da comunicação, junto aos 
recicladores é de suma importância para buscar igualdade social. Essa troca de saberes oportuniza 
autoconhecimento, que impacta no cuidado em saúde e na qualidade de vida. Assim, o ComSaúde 
reitera seu objetivo de promover o conhecimento de forma sensível e assertiva, auxiliando a 
comunidade em suas demandas prioritárias.

Referências: COMSAÚDE. Blog, 2018. Disponível em:<http://nexjor-sites.upf.br/comsaude/> Acesso 
em:[s.d.] 

MAIA, Carlos Vanguerre de Almeida; FEITOSA, Anny Kariny. Reflexões sobre o impacto da pandemia 
por coronavírus na atuação do catador de materiais recicláveis. Pegada, v.21, n.3, p.416 - 432, set./dez. 
2020. Disponível em: https://doi.org/10.33026/peg.v21i3.7903. Acesso em 23 jul. 2021.

VESELOSKI, A. S.; GAY, A.A.; SILVA, F. B. Conexão entre a saúde e o jornalismo: Programa de extensão 
ComSaúde. In; Anais da Semana do Conhecimento UPF 2019. Ed.Universidade de Passo Funod: Passo 
Fundo, RS. Disponível em: http://semanadoconhecimento.upf.br. Acesso em 23 jul. 2021.
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Introdução: O projeto de Extensão ComSaúde, da Universidade de Passo Fundo, tem como 
objetivo geral promover a comunicação sensível, assertiva e não violenta nas áreas de conhecimento 
da saúde, comunicação e artes visuais. Desde 2011 adotou como uma de suas temáticas a doação 
de órgãos e tecidos para transplantes (DOTT) devido aos indicadores críticos no Brasil quanto a 
autorização e efetivação de transplantes a partir de potenciais doadores, especialmente em tempos 
de pandemia de COVID-19. Dentre as estratégias, buscamos promover momentos formativos à 
comunidade acadêmica e à população em geral, em parceria com o setor de captação de órgãos 
do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O objetivo deste relato de experiência é descrever 
como foi o processo formativo desencadeado pelo 1º Simpósio sobre Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante (1º SIDOTT) na perspectiva dos participantes do evento e dos extensionistas 
vinculados ao ComSaúde.

Metodologia: O ComSaúde fundamenta-se na interdisciplinaridade e curricularização da 
extensão, seja “intra” ou “intercursos” propondo ações que sensibilizem e modifiquem as realidades. 
Assim, a equipe de extensionistas (estudantes de medicina, enfermagem e jornalismo) responsável 
pela temática da doação de órgãos propôs o evento 1º SIDOTT, em conjunto com o HSVP. Uma 
das motivações foi a crescente queda de adesão à DOTT no Brasil devido a pandemia COVID-19. 
O evento teve 2 dias: no primeiro foi realizado um debate - “Doação de órgãos: precisamos debater 
e agir!”- organizado com uma palestra sobre a ONG VIAVIDA de Porto Alegre; apresentação do 
projeto ComSaúde; e relatos de uma familiar que autorizou a doação dos órgãos de seu ente e de um 
paciente que está na fila de espera para transplante. Essa atividade foi aberta à comunidade, online, 
e expôs diferentes perspectivas acerca do processo de doação, numa tentativa de sensibilização e 
(re)conhecimento de estratégias efetivas para aumento da captação de órgãos. No segundo dia 
foi realizado o “Minicurso: Aspectos técnicos e legais da DOOT após morte encefálica” para 
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profissionais e estudantes da área da saúde, visto que o despreparo da equipe técnica constitui uma 
das principais dificuldades na captação de doação de órgãos e tecidos no país. O planejamento do 
evento considerou depoimento de especialistas da área, auxiliando no delineamento da temática 
e focos de debate do simpósio. O 1ºSIDOTT ocorreu nas plataformas digitais desde o processo de 
divulgação até a execução e avaliação. Foram elaborados pelos extensionistas cards e propagados 
no Instagram, grupos do Whatsapp, E-mail, Rádio e Site da UPF. No primeiro dia 201 pessoas 
realizaram a inscrição e, no segundo, as 80 vagas ofertadas foram preenchidas. O minicurso foi 
ministrado por uma médica intensivista e membro da Comissão Intra-hospitalar para Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) e pela enfermeira membro da Organização da 
Procura de Órgãos (OPO), ambas do HSVP. Na inscrição do minicurso foi realizada uma enquete 
sobre os conhecimentos prévios do participante e 37% considerou saber muito pouco sobre DOTT, 
enquanto apenas 2% afirmaram saber praticamente tudo sobre o tema. Metade dos participantes 
não sabia como poderia se tornar um doador, fato que pode explicar os 23% que responderam 
“talvez” para o desejo de serem doadores. Esses dados sugerem que a desinformação por parte 
das equipes de saúde constitui-se um dos principais motivos da negativa familiar à autorização 
da doação, e sinaliza a necessidade outras estratégias formativas para sensibilização coletiva e 
para que o consentimento da DOTT tenha índices melhores no país. Para os extensionistas foi 
uma oportunidade de reforçar os pressupostos do ComSaúde: o respeito à individualidade, 
à valorização da integralidade e da equidade e busca incessante por ideias e ações ativas que 
impactem a comunidade em sua totalidade na temática da DOTT.

Conclusão: A estratégia de discussões sobre DOTT com metodologias ativas e participativas 
mostra-se eficaz na publicização do conhecimento de forma assertiva à população geral e aos 
profissionais de saúde, além de possibilitar a análise das principais negativas em relação à doação. 
Assim, o ComSaúde reitera seus objetivos de ensino e extensão voltados a temáticas que requerem 
mais discussão na sociedade.

Referências: FIGUEIREDO, Clesyane Alves, et al. “Equipe de enfermagem na doação de órgãos: revisão 
integrativa de literatura”. Revista Bioética, vol. 28, no 1, março de 2020, p. 76–82. DOI.org (Crossref), 
https://doi.org/10.1590/1983-80422020281369

PESSOA, João Luis Erbs, et al. “Avaliação das causas de recusa familiar a doação de órgãos e tecidos”. 
Acta Paulista de Enfermagem, vol. 26, no 4, 2013, p. 323–30. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1590/
S0103-21002013000400005

ROSSO, Ana Rúbia Dacencio de, et al. “O que sabem estudantes de medicina sobre doação e transplantes 
de órgãos no Brasil?”. Jornal Brasileiro de Transplantes, vol. 23, nº4, out/dez 2020, p. 11-16. https://site.
abto.org.br/publicacao/vol-23-no4/ 

https://doi.org/10.1590/1983-80422020281369
https://doi.org/10.1590/S0103-21002013000400005
https://doi.org/10.1590/S0103-21002013000400005
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Introdução: O combate à pandemia causada pelo vírus da síndrome respiratória aguda grave 
coronavírus 2 (SARS-Cov-2), exigiu empenho dos servidores de todas esferas administrativas. Em 
populações vulneráveis o enfrentamento das dificuldades é ainda mais complexo. A Secretaria 
Especial de Saúde Indígena reconhece que essa população é considerada mais vulnerável às doenças 
infectocontagiosas e mais expostas às consequências graves da Covid-19. Paralelamente, o cenário 
pandêmico demonstrou as fragilidades do sistema de saúde brasileiro, revelando dificuldades de 
acesso a atendimento por escassez de recursos ou distância geográfica, aumentando a necessidade 
de avaliar os efeitos da pandemia em povos indígenas, para assim, planejar maneiras de superar as 
fragilidades. Nesse sentido, buscou-se traçar um perfil epidemiológico em relação a COVID-19 entre 
os indígenas residentes na região de Palmeira das Missões, que compõem parte da macrorregião 
norte de saúde do RS. 

Metodologia: Estudo transversal com dados públicos do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul (dispensa a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa) que considerou as principais variáveis 
para ocorrência de COVID-19 na população indígena: casos confirmados; sexo; gestante; faixa etária; 
e desfecho. A análise dos resultados foi por estatística descritiva. A dinâmica de transmissão da 
Covid-19 em território nacional ao longo dos meses resultou em acelerado incremento da proporção 
da população indígena em situação de alto risco imediato para epidemia, tanto em zonas urbanas 
quanto em zonas rurais. Na região de Palmeira das Missões um total de 766 indígenas testaram 
positivo, desses, 39.6% do sexo feminino, sendo que 3.67% destas eram gestantes. Considerando 
todo o grupo estudado, 68,9% (528) foram em menores de 39 anos, sendo o maior percentual 
entre 20 a 29 anos, o que pode estar relacionado com a existência de diferenças expressivas nas 
probabilidades de morte entre indígenas e não indígenas em todas as faixas etárias (CAMPOS 
et al., 2017). A maioria dos casos, 69%, ocorreram nas cidades de Redentora (22,7%), Ronda Alta 
(15,5%) e Tenente Portela (30,8%), sendo 97,3% da etnia kaingang. Essas cidades, de acordo com o 
Marco dos Povos Indígenas do Rio Grande do Sul, possuem um número expressivo de indígenas, 
sendo realmente mais de 90% da etnia supracitada. O diagnóstico foi feito em 48,7% dos casos 
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por meio do Teste Rápido, enquanto 49,7% foram por RT-PCR. Dos indígenas diagnosticados, 
89,4% não evoluíram para quadro grave (não foram hospitalizados), enquanto 10,6% evoluíram 
para hospitalização e desenvolveram um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave e 2,1% 
foram a óbito. Esses resultados são semelhantes aos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
(APIB), que relata taxa de óbito de 2% nos povos indígenas brasileiros. Uma hipótese para a menor 
mortalidade absoluta na população indigena pode ser a diferença nas faixas etárias acometidas, 
isto é, uma prevalência de doentes mais jovens (melhor prognóstico) em relação à população geral. 
Quando observados os demais sintomas, 35,1% tiveram febre, 46,9% tiveram tosse, 33,6% dores 
de garganta e apenas 15,7% tiveram dispneia. Além dos sintomas clássicos, 45,3% tiveram outros 
sintomas. Nesse contexto, em que a população indígena foi afetada diretamente pela pandemia 
mundial de Covid-19, é imprescindível que cientistas passem a explorar ainda mais as ferramentas 
tecnológicas e a infinidade de dados fidedignos que podem ser acessados para pensar novas 
medidas em saúde específicas para população indígena. 

Conclusão: Diante do exposto, existem fortes impactos da pandemia de Covid-19 na população 
indígena da região de Palmeira das Missões, especialmente em jovens e mulheres. A vigilância em 
saúde nessa população é fundamental para o planejamento de ações que preservem e protejam os 
mais vulneráveis, diminuindo a ocorrência de casos e assistência à saúde adequada.

Referências: CAMPOS, M. B. DE et al. Diferenciais de mortalidade entre indígenas. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 33, n. 5, p. 1–6, 2017. 

REGO, S.; SOUTO, E. P.; SEGATA, J. Os impactos sociais da Covid-19 no Brasil populações 
vulnerabilizadas e respostas à pandemia. [s.l: s.n.]. 

PANORAMA geral da Covid-19. Emergência indígena, 2021. Disponível em: <https://
emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/>. Acesso em: 06 de Agosto de 2021.
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Introdução: Hemangiossarcoma (HSA) é uma neoplasia maligna originada nos vasos 
sanguíneos (FOSSUM, 2014). De acordo com Daleck e De Nardi (2016), a maioria dos cães afetados 
é de grande porte, observando-se alta incidência em animais das raças Pastor Alemão, Golden 
Retriever e Labrador Retriever. Ocorrem predominantemente em cães idosos (8-13 anos de vida) 
e em machos (NELSON & COUTO, 2015). Os sinais clínicos mais comuns de HSA esplênico são 
anorexia, fraqueza, distensão abdominal, aumento de pulso e frequência respiratória, mucosas 
hipocoradas e perda de peso (DALECK & DE NARDI, 2016). O diagnóstico se baseia na história 
clínica, raça, idade, exame físico, hematologia, achados radiográficos e ultrassonográficos; tendo 
como diagnóstico definitivo a biópsia incisional e excisional do tumor primário (NELSON & 
COUTO, 2015; DALECK & DE NARDI, 2016). Sendo assim, o objetivo deste trabalho é relatar um 
caso clínico de um canino doméstico apresentando hemangiossarcoma esplênico.

Metodologia: Foi atendido em uma clínica veterinária da cidade de Carazinho/RS, um canino, 
fêmea, raça Labrador, sete anos de idade e pesando 23Kg, com a queixa de emagrecimento 
progressivo e abdômen abaulado, queda de pelo e apatia. Não foram observadas anormalidades 
em parâmetros vitais e na auscultação cardiorrespiratória. Desta forma, prosseguiu-se com coleta 
de sangue para hemograma e esfregaço sanguíneo para a pesquisa de hemoparasitas; radiografia 
torácica simples e exame ultrassonográfico abdominal. Ao hemograma observou-se a presença de 
uma anemia microcítica normocrômica (25.4% de hematócrito, 54.5fL de VCM e 32.3g/dL de CHCM) 
e trombocitopenia (63000mm3 na contagem de plaquetas). Pelo esfregaço sanguíneo identificou-se 
queratócitos, acantócitos e codócitos. Pela radiografia não se observou alterações dignas de nota. 
Ao exame ultrassonográfico identificou-se alterações esplênicas, com esplenomegalia, ecotextura 
heterogênea e bordos arredondados; indicando-se um infiltrado neoplásico como principal 
diagnóstico diferencial, mas necessitando de biópsia para complementação e confirmação 
diagnóstica. Na terapêutica da paciente fez-se uso de fluidoterapia, omeprazol (1mg/Kg), 
robenacoxibe (2mg/Kg), tramadol (2mg/Kg), amoxicilina (10mg/Kg) e transfusão sanguínea para 
correção da anemia. Com a paciente estável prosseguiu-se com o tratamento mediante cirurgia 
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– esplenectomia. Após esta, coletou-se amostras do órgão para análise histopatológica, a mesma 
confirmando o diagnóstico de hemangiossarcoma esplênico; realizando-se também uma nova 
transfusão sanguínea. A alta médica ocorreu 2 dias após a cirurgia, seguindo-se com tratamento 
domiciliar com amoxicilina (10mg/Kg, por 10 dias), meloxicam (0,1mg/Kg, por 3 dias) e tramadol 
(2mg/Kg, por 5 dias). Segundo Fossum (2014), hemangiossarcomas correspondem a maioria 
dos tumores esplênicos de cães, os quais frequentemente formam metástases no fígado, omento, 
mesentério e cérebro. A anemia consiste no achado hematológico mais comum (DALECK & DE 
NARDI, 2016), podendo-se observar também, ao esfregaço sanguíneo fragmentos eritrocitários, 
como acantócitos e queratócitos, devido cisalhamento eritrocitário por trauma intravascular 
e deficiência de ferro (THRALL et al., 2015). Trombocitopenia também consiste em um achado 
comum (FOSSUM, 2014), isto pois o HSA canino acarreta em um maior consumo de plaquetas 
(THRALL et al., 2015). Radiografias torácicas são importantes na avaliação de possíveis metástases 
pulmonares e contribuem no diagnóstico caso haja envolvimento cardíaco (DALECK & DE NARDI, 
2016), contudo, a ultrassonografia é mais definitiva na localização de lesões no baço e na detecção 
de metástases abdominais, nas quais lesões neoplásicas aparecem como nódulos de ecogenicidade 
variável, desde anecoico a hiperecoico (NELSON & COUTO, 2015). O tratamento de eleição para 
animais com HSA consiste na esplenectomia, sendo de fundamental importância a ressecção do 
tumor com ampla margem de segurança (DALECK & DE NARDI, 2016).

Conclusão: O diagnóstico precoce para HSA apresenta um certo grau de dificuldade, isso 
devido não apresentar sinais clínicos específicos para a afecção, o que ressalta a importância da 
realização de exames complementares para obtenção do diagnóstico de doenças. A esplenectomia 
é o tratamento de eleição pois, removendo o foco do problema, aumenta-se a expectativa de vida 
do animal.

Referências: DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 
2016.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Medicina interna de pequenos animais. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015.

THRALL, M. A.; et al. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2015.
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Introdução: A ruptura consiste em uma das anormalidades mais comuns da vesícula urinária 
em pequenos animais. Nela, o vazamento da urina no abdômen pode causar uremia, desidratação, 
hipovolemia, hipercalemia e óbito, se não diagnosticada e tratada (FOSSUM, 2014). Com a ruptura 
da bexiga, a urina acumula-se no abdome e/ou nos tecidos perineais, provocando tumefação e/
ou hemorragias (LITTLE, 2015). As causas mais comuns da lesão são o traumatismo abdominal 
por atropelamento, queda, agressão, infecção, neoplasia, elevação de pressão intravesical por 
obstrução prolongada, deiscência de ferida cirúrgica, cateterização ou lavagem vesical (RABELO, 
2012). O diagnóstico pode ser feito mediante ultrassonografia, análise do líquido peritoneal e 
uretrocistografia contrastada positiva retrógrada (PERERA et al., 2013; FOSSUM, 2014). Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de um felino doméstico apresentando 
uroperitônio secundário à ruptura vesical por aumento de pressão intraluminal.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da UPF, um felino macho, sem raça definida, 
3 anos de idade e pesando 4,2Kg. A queixa principal consistia de aumento abdominal e dificuldade 
de micção. Ao exame físico apresentava distensão por líquido livre abdominal, obstrução uretral, 
mucosas hipocoradas, desidratação, hipotensão e hipotermia. Emergencialmente instituiu-se 
fluidoterapia e oxigenioterapia. O paciente foi mantido aquecido e fez-se uso de analgésico. Em 
seguida, coletaram-se amostras de sangue e de efusão abdominal para análises. Prosseguiu-se com 
sondagem uretral, coleta de urina para urinálise, ultrassonografia abdominal e uretrocistografia. 
Ao hemograma observou-se a presença de leucocitose por neutrofilia (22400/uL de leucócitos totais 
e 19264/uL de neutrófilos segmentados). Ao exame bioquímico sérico constatou-se elevação dos 
níveis de creatinina (6,7mg/dL), fósforo (11,4mg/L), globulinas (60,8g/L), proteína total (86g/L) 
e ureia (264,2mg/dL). A urinálise evidenciou traços proteicos, leucócitos e bactérias em níveis 
baixos. A análise da efusão abdominal, indicou a presença de proteínas (0,6g/dL), glicose (50mg/
dL), hemácias (10100/uL) e células nucleadas (1700/uL) e creatinina da efusão (28,4mg/dL) maior 
que a creatinina sérica (6,7mg/dL). A partir dessa análise cavitária, confirmou-se o diagnóstico 
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de uroperitônio. Pela ultrassonografia abdominal verificou-se bexiga repleta, grande quantidade 
de líquido livre e peritônio reativo. Na uretrocistografia confirmou-se a localização de ruptura 
da parede da vesícula urinária. Na terapêutica do paciente instituiu-se o uso de dipirona (25mg/
kg), tramadol (2mg/kg), ceftriaxona (22mg/kg), metronidazol (15mg/kg), omeprazol (1mg/kg), 
ondansetrona (0,1mg/kg), maropitant (0,1mg/kg) e deu-se continuidade a fluidoterapia (60mL/
Kg/h). Com o paciente estável prosseguiu-se com o tratamento mediante correção cirúrgica – 
cistorrafia. A alta médica ocorreu 6 dias após a cirurgia, seguindo-se com tratamento domiciliar 
com enrofloxacina (5mg/kg), omeprazol (1mg/kg) e dipirona (25mg/kg). Pela clínica do paciente, 
observa-se que este já apresentava um tempo de evolução consistente da enfermidade. De acordo 
com Rabelo (2012), no diagnóstico precoce, os sinais da doença tendem a ser inespecíficos e conforme 
evolução há o agravamento do quadro surgindo hipotermia, letargia, desidratação, hipovolemia 
e hipotensão como observado. A ocorrência de leucocitose por neutrofilia demonstra um quadro 
inflamatório em formação (THRALL et al., 2015), podendo esse ser associado a achados sugestivos 
de cistite na urinálise e achados compatíveis com peritonite nas imagens ultrassonográficas e 
análise da efusão cavitária. A cistite frequentemente evoluiu para a obstrução da uretra e essa pode 
ser a causa da ruptura (LITTLE, 2015). O nível de creatinina da efusão maior que a concentração 
de creatinina sérica, geralmente uma relação 2:1 (RABELO, 2012) foi preponderante na suspeita e 
pesquisa de quadro de uroperitônio.

Conclusão: Anormalidades de trato urinário estão entre as principais enfermidades que afetam 
felinos na clínica médica. Baseado na história clínica do paciente e exames realizados, concluiu-
se que a ruptura vesical ocorreu pelo acúmulo de urina junto ao órgão, aumentando a pressão 
intraluminal, fragilizando a parede e permitindo a ruptura. Assim, levando a um uroperitônio e 
outras complicações sistêmicas.

Referências: FOSSUM, T. W. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
LITTLE, S. E. O gato: medicina interna. 1. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015.

PERERA, S. C.; et al. Ruptura de bexiga em um cão: relato de caso. Revista de Ciências Agroveterinárias. 
Lages, v. 13, p.31-32, 2013.

RABELO, R. C. Emergências de pequenos animais: condutas clínicas e cirúrgicas no paciente grave. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

THRALL, M. A.; et al. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2015.
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Introdução: A soja é uma das principais cadeias do agronegócio, entretanto, vários insetos-
pragas podem vir a comprometer a produção em algum momento, dentre estes destacam-se os 
percevejos, que são sugadores e podem atacar desde plântulas até legumes e sementes no final 
do ciclo, ocasionando perda de peso e potencial germinativo, consequentemente reduzindo a 
produtividade (MOSCARDI. et al. 2012). Os prejuízos mais comuns correspondem ao de dano 
nos tecidos da semente, variando em função da espécie de percevejo, nível de infestação e cultivar 
(PANIZZI, BUENO & SILVA, 2012). Também pode ser notada uma desuniformidade na maturação 
das plantas atacadas por estes insetos, dificultando o aproveitamento desses grãos. Desta forma, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar os danos visuais de sementes de soja provenientes de 
diferentes manejos de inseticida no controle do percevejo. 

Metodologia: O experimento foi conduzido à campo, na área experimental da Faculdade 
de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), da UPF, em Passo Fundo, RS, a 28º13’34.24” S, 
52º23’31.80” O. De acordo com a classificação de Köppen. O experimento está localizado na zona 
climática temperada, apresentando clima do tipo subtropical úmido (Cfa), na safra 2020/21 com 
a cultivar BMX Zeus. Conduzido em blocos casualizados, com seis tratamentos considerando os 
manejos de inseticidas com variação do número e intervalo de aplicações, com quatro repetições. 
Os demais manejos do ensaio a campo seguiram as recomendações técnicas para a cultura. Durante 
todo o ciclo da cultura foram realizadas amostragens com o pano de batida horizontal, para 
verificar a ocorrência e densidade populacional dos insetos presentes. Ao final do ciclo da cultura, 
foi realizado colheita. Das amostras colhidas foram realizadas avaliações de danos nos grãos, por 
terço das plantas (inferior, médio e superior), baseado na escala de dano visual (PANIZZI, 1975). 
Os grãos avaliados segundo a classificação visual de Panizzi (1975), apresentaram diferença entre 
os tratamentos, mesmo com uma baixa pressão populacional de percevejos durante as avaliações 
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com pano de batida durante o ciclo da cultura. Quanto aos terços, apenas houve diferença para 
classe A, com mais grãos sadios nos terços superiores e médios, diferindo do terço inferior. Quanto 
aos tratamentos segundo as avaliações de danos visuais é possível verificar grãos mais sadios, 
classe A, produzidos por plantas que receberam duas aplicações de inseticida (T4), sem diferir dos 
tratamentos com três aplicações (T2), e do tratamento baseado no nível de ação que não recebeu 
aplicações de inseticida. Quanto aos grãos levemente danificados e danificados, classe B e C, no 
tratamento com três aplicações no estádio reprodutivo resultou na maior porcentagem de grãos 
danificados. Quanto a classificação D, grãos muito danificados não houve diferença significativa 
entre os tratamentos, possivelmente em função da baixa pressão de percevejos. Os resultados 
de danos visuais, levemente danificada e danificada, podem estar relacionados ao aumento 
populacional de percevejos ao final do ciclo da cultura, atingindo 0,22 percevejos/m², de média 
entre todos os tratamentos. 

Conclusão: Os manejos de inseticidas não influenciam os danos visuais de percevejos em 
sementes de soja, em anos de baixa ocorrência de pragas.

Referências: MOSCARDI. F. et al. Artrópodes que atacam as folhas da soja. In: HOFFMAN-CAMPO, C. B. 
CORRÊA-FERREIRA. B. S. MOSCARDI. F. Soja - Manejo Integrado de Insetos e outros Artrópodes-Praga. 
1. ed. Brasília: 2012. p. 214-309. 

PANIZZI. A. R. et al. Insetos que atacam vagens e grãos. In: HOFFMAN-CAMPO, C. B. CORRÊA-
FERREIRA. B. S. MOSCARDI. F. Soja - Manejo Integrado de Insetos e outros Artrópodes-Praga. 1. ed. 
Brasília: 2012. p. 336-398.

PANIZZI, A. R. Biologia e danos causados à soja por Piezodorus guildinii (Westood, 1837) (Hemiptera: 
Pentatomidae). 1975. 129 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba.
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Introdução: O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Verde, que tem como 
objetivo lembrar as pessoas sobre a doação de órgãos para salvar vidas, é um período de 
esclarecimento a população sobre a doação de órgãos. A Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia 
da Universidade de Passo Fundo (LANU UPF) entendendo a importância da conscientização 
sobre a temática, desenvolveu em setembro de 2020 uma campanha online em sua rede social para 
responder dúvidas e conscientizar seu público sobre a importância da doação renal. Temos como 
objetivo relatar a experiência dos autores na condução desta campanha online sobre a importância 
da sensibilização e conscientização da doação renal através da informação.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, acerca da vivência 
dos autores durante a campanha online sobre a importância da sensibilização e conscientização 
da doação renal através da informação pertinente à LANU, no período de setembro de 2020. O 
rim é o órgão mais transplantado e o Brasil é o segundo país no mundo em transplantes renais em 
números absolutos. Entretanto, conforme informações divulgadas pela Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO), a pandemia de COVID-19 influenciou negativamente a questão de 
transplantes, tanto para pacientes já transplantados como para aqueles que se encontram na lista 
de espera. Deste modo, observa-se uma queda de 24,5% nos transplantes renais, e um aumento na 
lista de espera para transplante renal de 5,8%. Tendo em vista que no país há quase 150 mil pessoas 
em terapia de substituição renal (TRS) e muitas aguardam por um rim, em setembro de 2020 a 
LANU realizou uma campanha online na rede social Instragram (@lanuupf) sobre a importância 
da sensibilização e conscientização da doação renal através da informação. Em um primeiro 
momento, no story da @lanuupf foi aberta uma caixa de perguntas para tirar dúvidas a respeito da 
doação renal, propiciando a interação do público com o assunto. Após interação, foram realizados 
outros stories informativos acerca da temática em questão, os quais abordaram as respostas para as 
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seguintes questões: O doador pode ter alguma Doença? Qual o prognóstico para o paciente doador 
e receptor? Quais os riscos para o Doador vivo? Em um segundo momento, foi entrado em contato 
com duas transplantadas renais para que elas dessem seus depoimentos e compartilhassem as suas 
histórias, que concordaram em participar e que autorizaram o uso de imagem e voz através do 
termo de consentimento e em parceria com o Projeto de Extensão ComSaúde da Universidade de 
Passo Fundo realizamos a criação de um vídeo informativo. Então, no dia 27 de setembro de 2020, 
o qual se comemorava o Dia Mundial de Doação de Órgãos e também o Dia Nacional de Incentivo 
à Doação de Órgãos, postamos o vídeo em nosso feed do Instagram, que relatou o início da jornada 
delas, por quanto tempo elas precisaram realizar hemodiálise, quais mudanças ocorreram em suas 
vidas após o transplante renal e qual a mensagem elas queriam passar às pessoas, como forma de 
conscientizá-las a se tornarem doadores de órgãos. De acordo com as atividades desenvolvidas de 
postagens em nossa rede social, com os stories atingimos em uma média ponderada cerca de 127 
contas e com o vídeo em nosso feed 210 visualizações. A partir dessa experiência, evidenciamos a 
importância do desenvolvimento de atividades que incentivem a doação renal de forma rotineira 
e não apenas concentradas apenas em um período determinado do ano, pois conforme o decorrer 
do mês notamos a diminuição do engajamento e alcance de nossos seguidores com a temática (no 
primeiro post do story tivemos 174 contas alcançadas e no último 83). 

Conclusão: Por fim, ressaltamos que a atividade foi muito importante, pois permitiu aos autores 
o contato com pessoas transplantadas e retratar esse processo de doação, como também, estimular 
a busca por mais conhecimentos sobre o transplante renal. Portanto, é certo que os ligantes se 
enriquecem devido a essa oportunidade de interação, a fim de trabalhar a sensibilidade do ser 
humano propriamente dito. 

Referências: Pandemia prejudica transplante de órgãos no Brasil. Agencia Brasil, 2021. Acesso em: 
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-03/pandemia-prejudica-transplante-de-orgaos-no-
brasil> Acesso em: 06 de out de 2021
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Introdução: As ligas acadêmicas surgiram com o intuito aprofundar o conhecimento acadêmico 
em determinada área ou especialidade. Por isso, elas são fundadas com base no tripé Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Para sua organização e gestão, as ligas contam com acadêmicos para gerir, 
organizar e participar das atividades desenvolvidas. Sendo que a participação do aluno como 
gestor, o possibilita ampliar sua visão. A Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia (LANU) da 
Universidade de Passo Fundo (UPF), fundada em 2020, surgiu desta necessidade de aprofundamento 
dos estudos sobre o sistema genito-urinário (SGU). Nosso objetivo é relatar a experiência dos 
autores sobre a importância de participar da gestão de uma liga acadêmica durante a graduação. 

Metodologia: A LANU, fundada em 06/04/20 é uma entidade sem fins lucrativos com autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ambulatório de Genito-Urinário e à Hemodiálise, que 
visa abordar conhecimentos específicos – teóricos e práticos – da área, além daquele disponibilizado 
pela disciplina do SGU, componente da grade curricular do Curso de Medicina - UPF. Criada a 
partir da iniciativa de acadêmicos do Curso de Medicina da UPF, sob a tutoria e orientação da 
Dra. Fabiana Piovesan e Dr. Diego Carrão Winckler. Sendo composta por alunos da graduação de 
Medicina, proporciona um maior e mais precoce contato com procedimentos nefro e urológicos, 
de hemodiálise juntamente com pacientes, estimulando e promovendo o ensino, a pesquisa e 
a extensão nos serviços de saúde. Desta forma, constituir o quadro de diretoria da LANU, nos 
permite abranger para além do horizonte do simples currículo moldado pela instituição, através 
do conhecimento teórico e prático oriundo das palestras, discussões de casos, discussões de 
artigos e de atualização de diretrizes. Isso tudo, administrado pelos professores coordenadores 
e convidados, e até mesmo pelos próprios alunos. Desta forma, transformando nós ligantes em 
agentes multiplicadores de conhecimento no meio acadêmico. Além disso, fazer parte da gerência 
da LANU propiciou o contato com habilidades administrativas e burocráticas da organização da 
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própria liga, como também na de eventos. Dos quais, como aulas abertas, que oportunizaram 
o contato com vários profissionais da área da Saúde, e campanhas de promoção à saúde, que 
estimulam a disseminação de informações à população. Além do que, observamos que assumir 
responsabilidades e tomar decisões contribuem para a formação de perfis de liderança, e que 
integrar o time LANU também estimulou o desenvolvimento do relacionamento interpessoal, 
consolidando a importância do trabalho em equipe, divisão de tarefas, pro atividade e respeito, 
princípios básicos para a formação de um bom profissional. 

Conclusão: Enfim, fazer parte da diretoria da LANU resulta em muitos benefícios para 
os acadêmicos. Seja pelo aprendizado gerado pelo estudo que resulta em grande ganho de 
conhecimento para os ligantes. Como também no desenvolvimento de perfis de liderança, e nos 
instigar a explorar a autonomia, criatividade, protagonismo e comprometimento. Portanto, ao ser 
gestão, o ganho é para toda a vida.

Referências: LANU UPF. Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia. Passo Fundo. 17 junho. 2020. 
Instagram: @lanuupf. Disponível em https://www.instagram.com/lanuupf/?utm_medium=copy_link. 
Acesso em: 08 agosto. 2021.
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Introdução: Ao cursar a disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática VI, cujo objetivo 
é identificar possibilidades de educação matemática que favoreçam práticas inclusivas, uma 
das atividades envolveu pesquisa de propostas pedagógicas que apresentassem recursos para o 
ensino de matemática inclusiva. Neste trabalho apresentamos uma sequência didática que inclui a 
aplicação de recurso que auxilia no ensino da multiplicação, baseado na dissertação de mestrado 
de Chaiana Costa dos Santos (2019). O recurso utilizado na proposta é o material concreto 
manipulativo da Pescaria da Multiplicação, o qual pode ser usado com alunos típicos e alunos 
com deficiência intelectual, física, auditiva ou autismo. 

Metodologia: Buscando construir cenário de aprendizagem inclusiva com uma proposta 
pedagógica que busque abranger as especificidades de cada aluno, trabalhando com cada 
singularidade e propondo o entendimento dos conteúdos, o planejamento inclui diferentes 
abordagens do conceito, incluindo a manipulação de materiais concretos. A base da proposta é 
apresentar três situações problemas que envolvam a multiplicação como adição de parcelas iguais. 
Essas situações apresentadas têm o objetivo de relacionar as diferentes propostas de resolução 
dos problemas associando-as a multiplicação, por meio da abordagem CPA (concreto, pictórico e 
abstrato) (2019). A primeira situação problema apresentada refere-se à organização dos alunos em 
grupos iguais, utilizando os próprios alunos da classe e registrando os resultados pictoricamente, 
seguindo após para o registro do cálculo de adição de parcelas iguais e a multiplicação utilizando 
a linguagem matemática. Na segunda situação problema os alunos devem manipular os materiais 
que são tampinhas e saquinhos para descobrir a quantidade total de tampinhas nos saquinhos sem 
abri-los, conhecendo apenas a quantidade que cada saquinho possui e o total de saquinhos. Os 
alunos terão contato com o concreto que é o material manipulável, devem realizar a representação 
pictórica e abstrair realizando o registro dos cálculos. A terceira situação, de forma análoga a 
segunda, propõe o cálculo total de peixinhos que estão distribuídos em grupos, de modo que os 
alunos devem manipular o material, fazer o registro pictórico e após resolver a situação proposta 
utilizando o registro abstrato. Após as discussões envolvendo cada uma das três situações 
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problemas apresentadas, deverá ser introduzido o recurso didático da Pescaria da Multiplicação. 
Os alunos devem inicialmente manipular para conhecer o material. Ao usar o recurso um aluno 
por vez deverá pescar um peixe na caixinha da pescaria que contém uma operação, ir ao painel do 
fundo do mar a fim de retirar os peixinhos e colocar no aquário, resolvendo assim a multiplicação 
obtida na pescaria. Depois que todos os alunos participaram da pescaria, deverá ser abordada 
a propriedade comutativa da multiplicação, utilizado o material manipulável, alternando os 
fatores na situação problema (número de peixes e de aquários). No seguimento dos estudos sobre 
multiplicação seria interessante trabalhar com malhas retangulares, explorando a propriedade 
comutativa e o papel de multiplicador e multiplicando. Maiores conhecimentos sobre o material 
usado podem ser encontrados no vídeo do Youtube, chamado “Multiplicação | Matemática 
Inclusiva” (2021), que apresenta o material manipulável utilizado na proposta. 

Conclusão: Objetivando contribuir com o trabalho do professor e promover a educação 
inclusiva, essa proposta visa contemplar as especificidades de cada aluno presente em sala de aula. 
Essa proposta pode ser aplicada a alunos com deficiência intelectual, física, auditiva e autismo, de 
preferência com a ajuda de um monitor, para auxiliar o estudante na realização das atividades. 

Referências: DOS SANTOS, C. C. Recursos didáticos no ensino de matemática: acessibilidade de alunos 
com transtorno do espectro autista. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Universidade Federal do 
Pampa, Bagé, 2019. 

CARREIRO, C.; CORREIA, E.; PATRÍCIO, J.; SANTOS, C. P.; TEIXEIRA, R. C. A multiplicação e a divisão 
em imagens: explorações no 2.º ano de escolaridade. Portugal: Jornal das Primeiras Matemáticas, n.11, p. 
5-32, 2018.

MEAZZA, J. G. Multiplicação| Matemática Inclusiva. YouTube, MAT-Temáticas, 15 junho 2021. 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Dcwh8v9vGnk >. Acesso em: Agosto 2021
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Introdução: O trabalho aqui proposto segue o tema da memória contido na poesia de Salomão, 
assim como, na produção do texto de Kuciski, ou seja, evidenciando o trabalho literário ficcional 
e sua influência na efetivação da memória. Para esse fim, tem-se como objetivo aprofundar a 
importância da literatura de memória através da análise de partes do poema Carta Aberta a John 
Ashbery e fragmentos do texto K. – Relato de uma busca, escrito por Bernardo Kucinski, onde, a 
análise ocorrerá a partir de conceitos da literatura contemporânea estudados na disciplina Literatura 
Contemporânea, ministrada pela Professora Doutora Ivania Campigotto Aquino. Portanto, é 
preciso ter a ciência de que a linguagem é o veículo capaz de possibilitar experiências, ou seja, a 
linguagem literária não foge a experienciação, onde possibilita a criação de novos sentidos, novas 
palavras que são carregadas das mais diversas significações. A linguagem é capaz de verbalizar a 
si mesma e relatar conteúdos vitais como a memória.

Metodologia: Em conversa com a literatura está a ciência, que não foge do uso da memória de 
outrem. Pois tanto o cientista quanto o escritor literário atuam na sociedade por intermédio da 
linguagem, pontuando assim, suas reflexões e seus juízos de valores e atuando historicamente, 
dessa forma. Em síntese, a evolução do homem nasce de uma contradição interna e é influenciada 
pelas ideias, pensamentos e a sociedade. O homem evolui, se renova a cada novo dia, a cada novo 
ano, porém, o desejo em não ser esquecido é algo instintivo que é carregado de significações e 
sentidos. E uma das formas das pessoas não serem esquecidas é por intermédio da lembrança, 
que, devidamente consolidada e registrada, torna-se memória. “As relações entre memória e 
escrita reportam-se à Antiguidade” (RAMOS, 2011, p. 94), confirma-se a partir dessa afirmação, 
que, desde os primórdios procura-se representar as memórias na criação artística redacional. 
Consequentemente o poeta Waly Salomão expressa que “[...]Hienas aguardam na tocaia da moita 
enquanto/ os cães de fila do tempo fazem um arquipélago/ de fiapos do terno da memória[...]”. 
Os versos relatam sobre a memória, e, nessa visão pessimista regurgitam o pânico do ser humano 
em ser esquecido. Logo o texto K- relato de uma busca, apresenta a história de um pai que procura 
sua filha, uma professora universitária desaparecida no período ditatorial brasileiro. Com o passar 
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do texto e o desenrolar das cenas, o leitor fica apreensivo com a angústia do pai, sensibilizando-se 
assim com a situação e em muitos casos relembrando de momentos similares vivenciados no Brasil 
dos anos 70. Dessa forma, fazendo com que a memória perdure. O texto ficcional de Kucinski é 
a representação de um momento histórico e reflete a memória de um povo. Em contrapartida o 
poema de Salomão aborda o tema memória de uma maneira feroz e aponta que a memória pode 
ser traiçoeira e nessa concepção de lembrança e ficção é construído a literatura. É por meio do 
registro memorial que a linguagem literária acontece, unindo um acontecimento histórico com o 
leitor, que desperta através da leitura os mais diversos sentimentos. É a partir da iluminação do 
leitor que a literatura desempenha seu papel social. É por meio da percepção do autor que acontece 
a união da tríade linguagem, literatura e história ocasionando a preservação e a manutenção 
de cenários sociais, lembrando que, “conceber a literatura como um lugar de memória [..] não 
significa reduzi-la à condição de mero documento histórico portador desta memória, tampouco 
aderir à criação de um microcosmo ficcional a leitura mecanicista de recortes da realidade”, pois 
por mais que a intencionalidade seja de representar um fato ocorrido, dentro da literatura, esse 
fato simplesmente transforma-se em ficção e a memória do escritor em insight criativo. (RAMOS, 
2011, p. 97) Portanto é indispensável à literatura externar fatos sociais para que sejam evitados 
futuros desastres políticos e futuras faltas de memórias.

Conclusão: É percebido que a literatura de memória está relacionada diretamente com a 
sociedade, com a linguagem e consequentemente com a história, pois fatos históricos nas mãos 
de escritores transformam-se em movimentos importantes. E os autores aqui abordados, estão 
preocupados em revelar sua memória através das palavras, através da literatura. Perpetuando 
dessa forma o memorial.

Referências: ADORNO, T. W. Ensaio como forma, In: ADORNO, T. W. Notas de Literatura I, São Paulo: 
Duas Cidades/Editora 34, 2003, p. 15-45.

CANDIDO, A. O direito à literatura. In: ___. Vários Escritos. 5 ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul/ São 
Paulo: Duas Cidades, 2011, p. 171-193.

KUCINSKI, B. K. Relato de uma busca. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

RAMOS, D. C. M. P. Memória e literatura: contribuições para um estudo dialógico. Linguagem 
em (Re)vista, Ano 06, Nos. 11/12. Niterói, 2011. Disponível em: http://www.filologia.org.br/
linguagememrevista/11/07.pdf. Acesso em 27 maio 2021.

SALOMÃO, W. Carta aberta a John Ashbery. Disponível em: http://meldomelhor.blogspot.
com/2005/11/ws-carta-aberta-john-ashbery.html. Acesso em: 18 maio 2021.
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Introdução: O Projeto Balcão do Migrante e Refugiado, anteriormente, SAJUR-Migrações, foi 
remodelado a partir do último edital de projetos de extensão da Universidade de Passo Fundo. O 
projeto está vinculado à Faculdade de Direito, coordenado pela professora Dra. Patricia Grazziotin 
Noschang, com a participação da professora Me. Micheli Piucco. Tem como objetivo o auxílio na 
elaboração de solicitações administrativas de documentos pertinentes aos migrantes e refugiados, 
bem como seu encaminhamento aos órgãos competentes de acordo com a situação. O Balcão 
Migra, como é conhecido nas redes sociais, conta com dois bolsistas e onze voluntários do curso de 
Direito e uma voluntária do programa de pós-graduação de Direito. O presente resumo pretende 
apresentar as atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2021.

Metodologia: O Balcão do Migrante e Refugiado deu continuidade ao trabalho iniciado pelo 
SAJUR-Migrações, agora de maneira institucionalizada pela nova dinâmica dos projetos de 
extensão UPF. Tem como principais objetivos prestar auxílio jurídico e assistência aos migrantes 
quanto à solicitação da documentação migratória, direcionando o processo adequado para cada 
caso, bem como informar, tanto aos agentes públicos quanto à comunidade em geral. O Projeto 
conta com quinze participantes, entre eles dois bolsistas, doze voluntários do curso de Direito, 
sendo eles alunos da graduação e pós graduação, coordenados pela Professora Dra. Patricia 
Grazziotin Noschang e a Me. Micheli Piucco. Durante a pandemia foram realizados contatos e 
encaminhamentos em parceria com outras entidades sociais que prestam assistência aos migrantes. 
Neste primeiro semestre foram atendidas via WhatsApp, mais de 250 migrantes de Passo Fundo e 
região. O projeto tem atuação nas redes sociais de maneira informativa, com postagens semanais de 
conteúdo didático para estudantes e interessados no tema, buscando romper estigmas e preconceitos 
sobre a migração. O Balcão Migra está formando uma grande rede de parceiros, como o Fórum 
de Mobilidade Humana de Passo Fundo, firmou convênio com a Delegacia de Polícia Federal de 
Passo Fundo para encaminhamentos ao setor de migração, visando facilitar o atendimento dos 
migrantes. Ao longo do desenvolvimento do Projeto foram realizadas capacitações, entre elas com 
o CONARE (Comitê Nacional dos Refugiados), capacitação exclusiva onde os agentes explicaram 
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sobre o funcionamento do processo de solicitação de refúgio, capacitação com o CAM (Centro de 
Assistência ao Migrante) de Caxias do Sul, com a participação do OIM (Organização Internacional 
de Migração). Também foram promovidas capacitações pelo Balcão direcionada aos CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social), de alguns municípios da região em razão da solicitação de 
informações sobre alguns processos migratórios. Fez-se presente no evento do Projeto Espaços 
Oportunidades Itinerante promovido pela OIM no município de Tapejara para regularização 
documental dos migrantes, momento em que foram atendidos cerca de 200 migrantes. O projeto é 
pioneiro no norte gaúcho e vem recebendo destaque e reconhecimento da comunidade migrante.

Conclusão: Durante este primeiro semestre de atividades, o Balcão do Migrante e Refugiados 
consolidou parcerias importantes, como o convênio com a Polícia Federal, realizou importantes 
aproximações com instituições que trabalham com o tema. 

Referências: Não há.
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Introdução: A contaminação ambiental por resíduos de medicamentos ocorre devido ao 
aumento na utilização de substâncias e seu descarte inapropriado (BAKSHI et al., 2018; GIDEY et 
al., 2020) gerando contaminação ambiental. Um dos contaminantes que vem sendo encontrados é 
o metilfenidato (MPH), comercializado como Ritalina® usado para tratar o transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade, também como droga de abuso ou como potencializador cognitivo. 
Existem relatos de contaminação aquática por MPH e pelo seu principal metabólito, o ácido 
ritalínico. Porém, as metodologias validadas geralmente empregam cromatografia líquida ou 
gasosa e espectrometria de massas (LC ou GC/MS-MS) (BURGARD et al., 2013), envolvendo 
custos elevados e baixa disponibilidade. A fim de expandir a análise de resíduos de MPH usando 
um aparelho mais barato e disponível, objetivamos desenvolver e validar um método usando 
cromatografia líquida de alta performance acoplada a detector de arranjo de fotodiodos (LC-PDA).

Metodologia: O presente estudo foi conduzido utilizando cromatógrafo líquido Flexar Perkin 
Elmer equipado com detector Flexar PDA, com coluna C18. A fase móvel consistiu de metanol: 
ácido fosfórico 0,025% (80:20) com pH 5,9 ajustado com trietilamina. A vazão, volume de injeção e 
comprimento de onda foram 1 mL/min, 20 µL e 206 nm, respectivamente; e o tempo total de corrida 
foi de 10 min. O método analítico foi validado de acordo com a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e Conferência Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para 
Medicamentos de Uso Humano (ICH), com avaliação da linearidade, limites de detecção (LD) e 
quantificação (LQ), precisão, exatidão, especificidade, robustez e estabilidade (ANVISA, 2003). A 
aplicabilidade do método foi comprovada pela análise de MPH em esgoto, onde a amostra (2,85 L) 
foi coletada da estação de tratamento de água da universidade sem qualquer tratamento, filtrada, 
concentrada e o resíduo foi ressuspendido em água ultrapura. Em seguida, a amostra foi filtrada 
em filtro de membrana de 0,45 µm e 30 mL da amostra foram passados por coluna de extração em 
fase sólida (SPE). Por fim, a amostra foi eluída para um tubo usando metanol e analisada por LC-
PDA. A análise confirmatória foi realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria 
de massas (CG-MS). O método LC-PDA proposto foi desenvolvido e validado com sucesso. As 



Página 974

condições cromatográficas foram otimizadas para fornecer um método LC-PDA simples, rápido 
e confiável para analisar resíduos de MPH em águas residuais. O tempo de retenção de MPH 
foi de 5 min. Uma correlação linear entre a concentração de MPH e a resposta do detector foi 
alcançada na faixa de 10 a 125 µg/mL. LD e LQ foram 0,27 e 0,92 µg/mL, respectivamente, 
indicando a sensibilidade do método. Os resultados de precisão e exatidão mostram uma faixa 
aceitável, conforme recomendado pelas diretrizes. A recuperação de MPH está entre 97 e 105%. 
Os excipientes presentes nos comprimidos de Ritalina® não interferem na análise do MPH pelo 
detector PDA, conforme a Figura 1. Robustez é demonstrada por gráfico de Pareto, e as soluções 
de MPH demonstram ser estáveis por pelo menos sete dias quando mantidas em temperatura 
ambiente. Usando esse método, encontramos 2,8 µg/L de MPH no esgoto. A dose farmacológica do 
MPH é excretada principalmente como ácido ritalínico (80%) (LETZEL et al., 2010) e as quantidades 
do metabólito encontradas nas águas residuais atingem níveis de ng/L (BURGARD et al., 2013). 
No entanto, é importante considerar a relevância ambiental da contaminação por MPH devido 
ao seu descarte direto inadequado na rede de esgoto. Além disso, é importante considerar que 
a detecção de UV apresenta várias interferências, principalmente em matrizes muito complexas, 
como esgoto. Diante disso, o espectro da cromatografia de massas confirma inequivocamente a 
identidade do analito. 

Conclusão: O método LC-PDA proposto é linear, seletivo, preciso e válido para a determinação 
da contaminação do esgoto por MPH com um tempo total de execução de 10 min. Por meio desse 
método foi possível avaliar, pela primeira vez, a presença de MPH em esgoto por meio de uma 
metodologia simples e amplamente disponível.

Referências: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RESOLUÇÃO No 899, DE 29 DE MAIO DE 2003. 
2003.

BAKSHI, P. et al. Development and validation of an HPLC-UV method for analysis of methylphenidate 
hydrochloride and loxapine succinate in an activated carbon disposal system. 2018. 

BURGARD, D. A. et al. Potential trends in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) drug use on a 
college campus: Wastewater analysis of amphetamine and ritalinic acid. 2013. 

GIDEY, M. T. et al. Knowledge, Attitude, and Practice of Unused and Expired Medication Disposal among 
Patients Visiting Ayder Comprehensive Specialized Hospital. 2020. 

LETZEL, M. et al. Occurrence and fate of the human pharmaceutical metabolite ritalinic acid in the aquatic 
system. 2010. 
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Introdução: Com o principal objetivo de conferir segurança aos negócios jurídicos e assim 
minimizar os riscos e complicações com eventuais fraudes ou má-fé, a atividade do registrador 
e do tabelião surgiu sem muitos requisitos ou habilidades comparadas às exigidas hoje em dia. 
Como os registradores e tabeliães devem ser imparciais, as partes podem contar com eles para 
esclarecer eventuais dúvidas e obter assessoramento quando desejam conferir fé pública aos seus 
documentos. Cabe ressaltar, no entanto, que a legislação notarial e registral do Brasil é deveras 
antiquada e ultrapassada em muitos pontos. Em 2020 muitas atualizações pertinentes e tecnológicas 
foram implementadas por meio dos Provimentos do Conselho Nacional de Justiça, principalmente 
em razão da situação ocasionada pela Covid-19. No entanto, outros assuntos ainda devem ser 
debatidos em razão da falta de normatização e divergência na solução dos conflitos, como é o caso 
da responsabilidade civil e trabalhista. 

Metodologia: A Constituição Federal de 1988 disciplinou a atividade registral e notarial 
determinando que esses serviços, em razão da sua importância e do elevado interesse público 
envolvido, seriam prestados por delegação do Poder Público (BAGATIN; DALLA COSTA, 2012). 
Observando o contexto histórico da atividade registral e notarial brasileira, podemos concluir que 
a atividade não teve muitos fundamentos legais ao longo dos anos. E hoje, além da Constituição 
Federal, as normas mais relevantes que tratam especificamente da matéria são as Leis 6015/73, 
9492/97 e a 8935/94. A responsabilidade dos registradores e notários sempre foi um tema 
bastante controvertido em matéria de direito registral e notarial. Como existem poucas leis que 
regulamentam a atividade, a lacuna legislativa acaba causando certa insegurança aos operadores 
do direito, registradores, tabeliães, funcionários das serventias e até mesmo ao particular que utiliza 
o serviço (CAVALCANTE, 2016). Em relação a responsabilidade civil, houve um grande avanço 
com a modificação da responsabilidade dos notários com a alteração do art. 22 da Lei 8935/94, 
de acordo com a Lei 13286/2016. Agora, para configurar a responsabilidade civil dos tabeliães 
e registradores, é imprescindível que seja demonstrado o dolo ou a culpa dos mesmos. Através 
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desta alteração, é possível classificar a responsabilidade civil dos tabeliães e registradores como 
subjetiva, ao contrário da corrente que a classificava como objetiva, trazendo uma interpretação 
mais adequada e moderna às atividades notariais. Já quanto a responsabilidade trabalhista, por 
não haver fundamentação legal, as decisões sobre a (in)aplicabilidade da sucessão trabalhista 
nas atividades registrais e notariais são deveras divergentes. Isso se dá, devido a inexistência de 
personalidade jurídica dos cartórios, o que, leva através da legislação, que a relação de trabalho seja 
intuito personae, ou seja, que a relação de trabalho seja vinculada a figura do registrador como forma 
a ser reconhecidos os requisitos da relação de trabalho. Em virtude desta situação, há divergências 
sobre a forma e também as responsabilidades em caso de uma sucessão do registrador, em caso 
de vacância ou substituição do titular. De modo a propor uma solução para estas divergências, 
uma alternativa para não deixar o empregado desamparado e também não responsabilizar em 
demasia o novo titular da serventia seria a aplicação da responsabilidade subsidiária do sucessor. 
Assim, este só responderia caso o antigo titular não tivesse quitado os débitos e não tivesse como 
quitar. Essa seria uma solução para a questão já que além de evitar a inadimplência do sucedido, 
não responsabilizaria apenas o sucessor que ainda nem obteve lucro com a serventia, além disso, e 
talvez mais importante ainda, conferiria maior proteção ao empregado, que é justamente o maior 
objetivo do direito do trabalho, não deixar o empregado desamparado (FERREIRA, 2013). 

Conclusão: É possível perceber, através da análise destas conjunturas, que a constante revisão 
e adequação das situações fáticas atuais à atividade notarial e registral se faz necessária, sendo 
cabível e recomendada a aplicação da tecnologia, das análises documentais e da inovação como 
forma de solucionar estes desafios e aumentar a eficiência eficácia da atividade.

Referências: BAGATIN, Kellen Medeiros; DALLA COSTA, Armando. Cartórios como empresas de 
serviço público ocupadas via concurso. Revista Organização Sistêmica. Vol.2 n.1. julho - dezembro 2012. 
p.84. Disponível em<http://www.uninter.com/revistaorganizacaosistemica/index.php/article/138/52> 
Acesso em Agosto de 2021;

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Lei 13.286/2016: responsabilidade civil dos notários e registradores 
passa a ser subjetiva. 2016. Disponível em <http://www.dizerodireito.com.br/2016/05/lei-132862016.
html> Acesso em Agosto 2021.

FERREIRA, Renata Hellwig. A (In)aplicabilidade do instituto da sucessão trabalhista na atividade notarial 
e registral. 2013. Disponível em <http://seer.ufrgs.br/article/40432> Acesso em janeiro de Agosto de 
2021;
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Introdução: O trabalho analisou e problematizou por meio da Revista Americana as teses de 
doutorado de Larissa Milanezi Fabriz Caprara, defendida ao Programa de Pós-Graduação em 
História do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo, 
sob a orientação da Dra. Juçara Luzia Leite do ano de 2018, cujo título é: “Veículo de sonhos e 
ilusões: a revista americana e a circulação de representações de pan-americanismo (1909-1919)” e, 
na tese de doutorado de Fernando Luiz Vale Castro, defendida ao Programa de Pós-Graduação 
de História Social da Cultura do Departamento de História da PUC-Rio, sob a orientação do 
Dr. Marco Antônio Villela Pamplona do ano de 2007, cujo título é: “Pensando um continente: 
A Revista Americana e a criação de um projeto cultural para a América do Sul”. A pesquisa 
propôs identificar os aspectos culturais encontrados pelos autores na Revista Americana, como 
instrumentos estratégicos do Itamaraty. 

Metodologia: A Revista Americana surge no contexto em que o Brasil buscou representações 
culturais da América e de uma nação brasileira, que demonstrasse na diplomacia uma clara 
estratégia cultural entre Brasil e Estados Unidos, que marcariam um período da história diplomática 
brasileira compreendida entre os primeiros vintes anos do século XX. Portanto, a Revista visava 
a uma aproximação diplomática por publicações em textos que atendessem principalmente aos 
Estados Unidos e aos países da América do Sul. Verificamos, ainda, quanto aos aspectos culturais 
da diplomacia encontradas nas discussões das teses nas analises das Revistas, que estas ficaram 
a cargo do então conhecido Barão do Rio Branco juntamente com Joaquim Nabuco, que tinha 
representação diplomática brasileira em Washington, nos Estados Unidos da América entre os anos 
de 1905 a 1909. Desta maneira, as representações diplomáticas em terras estadunidenses tinham 
o objetivo de construir por meio de códigos culturais que aplacassem as tensões que ocorriam 
no continente europeu que afetava diretamente o continente americano, criando elementos que 
demonstrassem uma cordialidade cultural. Com isso, o Brasil ficaria conhecido culturalmente como 
um país que apresentasse em seu bojo representacional diplomático, o símbolo da paz, o lugar 
pacífico no continente americano, como vários escritores da Revista Americana publicaram entre 
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os anos de 1909 a 1919, dentro de uma identidade cultural sul-americana. Percebemos que as teses 
buscaram analisar a Revista Americana procurando encontrar elementos do início da Republica 
Brasileira, no sentido de traçar um panorama cultural de como os diversos países das Américas 
construíram uma relação de paz em tempos sombrios que assolavam o continente europeu. Os 
autores perscrutam os intelectuais das revistas tentando identificar elementos que uniram os 
países sul-americanos. Mostram que o Brasil demostrou interesse em ocupar um maior destaque 
na diplomacia da América do Sul, na medida em que buscava construir uma identidade e um 
modelo de nação. Embora as teses tivessem como foco analisar a Revista Americana no sentido de 
descobrir os pressupostos daquilo que se convencionou chamar de Diplomacia Cultural, recorreu 
aos textos semelhantes que produziram discussões sobre a temática da inserção da cultura no 
campo da diplomacia. As diferenças encontradas nas teses darem-seprincipalmente no referencial 
teórico, enquanto que a tese ao Programa de Pós-Graduação de História Social da Cultura do 
Departamento de História da PUC-Rio utiliza-se de um referencial voltado para analisar o texto 
das revistas, a tese ao Programa de Pós-Graduação em História do Centro de Ciências Humanas 
e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo, volta-se as questões de representações e 
mediações culturais. 

Conclusão: A pesquisa “Veículo de sonhos e ilusões: a revista americana e a circulação de 
representações de pan-americanismo (1909-1919)”, não se afastou muito do que já tinha sido 
posto da tese de 2007. Com isso, verificamos que o ineditismo que se esperava de uma produção 
científica em tese, ficou bem aquém do esperado, pois a autora não demonstrou novidades em sua 
pesquisa de doutoramento. 

Referências: CASTRO, Fernando Luiz Vale. Pensando um continente: A Revista Americana e a criação 
de um projeto cultural para a América do Sul. Tese (Doutorado em História). Rio de Janeiro: Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2007.

CAPRARA, Larissa Milanezi Fabriz. Veículo de sonhos e ilusões: a revista americana e a circulação 
de representações de pan-americanismo (1909-1919). Tese (Doutorado em História) Espírito Santo: 
Universidade Federal do Espírito Santo, 2018.
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Introdução: Esta pesquisa se debruçou a analisar as formas em que os skatistas de Boa Vista, 
capital do estado de Roraima, apropriaram-se de um espaço público do poder municipal, localizado 
no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna entre os anos de 1999 e 2000, por meio de práticas 
esportivas do skate. Além disso, procuro demostrar como estes se aproximaram do poder público 
municipal, por meio de estratégias políticas juvenis na busca de políticas públicas, ao sentido de 
construir espaços para práticas do skate. Diante disso, as discussões no texto são problematizadas 
em análises bibliográficas e por pesquisas produzidas sobre o tema do Poder Local. Assim, tenho 
por objetivo demonstrar como ocorreram as apropriações dos espaços de lazer na construção 
das identidades do esporte skate na cidade de Boa Vista, em apropriações do espaço público por 
estratégias políticas. 

Metodologia: As construções para novos espaços de lazer e esporte na cidade de Boa Vista, capital 
do estado de Roraima, ocorreram segundo o pesquisador e geógrafo da Universidade Federal 
de Roraima, Antônio Tolrinho Veras (2009), por meio do poder municipal local, modificando as 
paisagens dos espaços urbanos da cidade. Desse modo, as alterações deram-se pela participação 
direta do poder municipal exercida por agentes políticos locais, conforme demonstra em sua 
tese de doutorado que nos anos compreendidos entre 1993 a 1996 e 2001 a 2004, tem-se “[…], as 
mudanças na paisagem urbana de Boa Vista foram visíveis. Nesse período o município estava sob 
a administração da prefeita Teresa Jucá”. Ao período, demonstra o pesquisador a participação do 
poder público como administrador das mudanças na paisagem urbana da cidade e, acrescenta 
comentando sobre a prefeita Teresa Jucá: “já em sua primeira gestão de 1993 a 1996 […]. No ano 
de 1993 foi implantado o Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, localizado em uma das principais 
avenidas da cidade – Ene Garcez” (VERAS, 2009, p.167-168, grifo meu). Posto isto, observo 
a participação do poder público na construção de novos espaços de lazer, o que proporcionou 
à cidade de Boa Vista modificações profundas nos aspectos da paisagem urbana. Desta forma, 
foram possibilitadas novas visibilidades aos locais de usos para o lazer, diante da comunidade 
presente à época, quanto à utilização dos novos espaços públicos na paisagem urbana da cidade. 
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Há, entre as modificações no urbano conforme aponta a pesquisa de Veras (2009), a construção 
do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, que está localizado na principal avenida da cidade, 
conhecida como Capitão Ene Garcez. Com isso, conjuntamente as mudanças impostas à paisagem 
urbana da cidade, vieram às demandas das juventudes em suas reivindicações ao uso de novos 
lugares para o lazer e o esporte, principalmente, por não terem sido atendidos inicialmente no 
espaço público, como no caso dos skatistas, que no projeto inicial do Complexo Poliesportivo, não 
obtiveram um espaço adequado às práticas do esporte, como uma pista de skate. Esta pesquisa se 
propõe a problematizar como os novos espaços de lazer, passaram a ser objeto de disputa de poder 
pelo grupo que frequentava o local entre os anos de 1999 e 2000. A pesquisa visa, ainda, elencar 
os motivos de terem sidos esquecidos pelo poder público, na construção de um espaço adequado 
para práticas do esporte skate, sendo estas reivindicações abordadas na pesquisa. 

Conclusão: Percebo que as práticas skatistas no ano de 1999, em Boa Vista, permitiram construir 
uma Pista de Skate no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna. No entanto, verificou-se que 
existiram vários jogos políticos no Poder Local, dentro da nova lógica municipal, a partir da 
Constituição Brasileira de 1988. Nesse jogo de poderes, permitiram-se jogar dentro das próprias 
regras na “democracia às avessas”.

Referências: DOWBOR, Ladislau. O que é poder local? 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2008. ________. A 
Reprodução Social. Disponível em: https://dowbor.org/wp-content/uploads/2012/06/Dowbor-_Poder-
Local-portal.pdf. Acesso em: 07 de julho. de 2020.

MELO, Jimmy I. dos Santos; DE SOUZA, Alfredo Ferreira. Identidades skatistas e territórios do skate em 
Boa Vista. Revista Textos e Debates, Boa Vista, n.33, p. 141-156, jul./dez. 2019.

VERAS, Antônio T. de R. A produção do espaço urbano em Boa Vista – Roraima. 2009. 235 p. Tese 
(Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Área de concentração: Geografia 
Humana) – Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
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Introdução: Com o decorrer dos anos, é possível perceber a importância e necessidade de se 
apresentar nos ambientes de trabalho uma melhor qualificação e desempenho nos serviços 
prestados, destacando cada vez mais a importância de se realizar um curso de Ensino Superior. 
Em contrapartida, em razão de muitos fatores, como o despreparo, a imaturidade e falta de 
conhecimento próprio, dúvidas acerca de qual profissão seguir são constantes. Desta forma, este 
trabalho teve como objetivo executar um serviço de orientação profissional à pessoas que possuíam 
impasses em relação a decisão de carreira, orientando os jovens para competir no mercado de 
trabalho, o qual exige conhecimento, habilidades e experiências, tornando a possibilidade de 
escolha cada vez mais escassa.

Metodologia: O Projeto Orientação Profissional/Vocacional foi desenvolvido por alunos 
do 7º nível do curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo, no período de fevereiro a 
junho do ano de 2021 nas modalidades remotas e presenciais com público de diversas idades. 
Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, visando os objetivos do projeto, além de ser 
produzido um referencial teórico e aprofundamento de leituras e pesquisa sobre o processo de 
orientação. Posteriormente ocorreu um processo de divulgação e seleção dos candidatos inscritos 
que foram divididos em grupos conforme data, hora e disponibilidade. O presente trabalho foi 
desenvolvido com um grupo inicial de 9 pessoas, com idades entre 16 e 24 anos, tendo como 
propósito desenvolver conhecimentos acerca do mercado de trabalho atual, bem como trabalhar 
suas habilidades, competências e autoconhecimento, através de dinâmicas, discussões e momentos 
de escuta. O grupo de orientação foi coordenado pelas acadêmicas Jennifer Machado, Joana Berres 
e Kauana Osório e orientado pela professora Me. Lívia Garcez. O projeto de orientação, ofertou 6 
encontros de cerca de 2 horas cada, os quais ocorreram às quintas-feiras das 18h30 às 20h através 
da plataforma do Google Meet. Durante esse processo, foram aplicadas dinâmicas com diversos 
objetivos, tais como apresentação e integração do grupo, aproximar os indivíduos das profissões 
de interesses seguindo as orientações e esclarecimento de dúvidas, proporcionar aos participantes 
uma reflexão sobre si e também encontros com profissionais formados seguindo suas preferências, 
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para desta forma oferecer aos participantes momentos de esclarecimentos e maior contato com 
as áreas de seus interesses. Cada encontro tinha um foco específico, respeitando os desejos e 
vontade dos participantes. As dinâmicas trabalhadas proporcionaram reflexos sobre si, sobre o 
futuro e sobre as profissões, sendo possível conversar com o grupo os medos e angústias, sonhos 
e desejos, como eles se viam no futuro e como planejavam chegar a esse objetivo. As dúvidas e 
anseios sobre o processo seletivo para iniciar em uma universidade (Enem e vestibular) foram 
abordadas, além das bolsas de estudo oferecidas pelo Governo Federal, apontando cada etapa 
dos processos. No momento em que o grupo já tinha selecionado algumas profissões de maior 
interesse, foram trazidos profissionais atuantes para conversar referente a escolha profissional, 
mercado de trabalho e realização. As propostas programadas para o projeto, além de auxiliar 
no direcionamento de carreira ou escolha acadêmica, também possibilitaram um espaço aos 
participantes para expressar as problemáticas que os cercam na escolha do seu futuro, trazendo à 
tona questões socioeconômicas, familiares e individuais. 

Conclusão: Ao concluir o processo de orientação, com o compartilhamento de feedbacks foi 
possível compreender o aproveitamento, amadurecimento e desenvolvimento dos participantes, 
além de se realizar uma última troca de ideias, sentimentos e percepções. O vínculo construído 
no processo colaborou para o desenvolvimento e troca do grupo que se encerrou de maneira 
satisfatória e com os objetivos concluídos. 

Referências: BOAS-VINDAS. In: PRIOTTO, Elis P. Dinâmicas de Grupo para Adolescentes. 7. ed. Rio de 
Janeiro: [s. n.], 2013. cap. 1, p. 29-30. 
FREIRE, P. PEDAGOGIA DA AUTONOMIA - saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 2003.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL. In: PRIOTTO, Elis P. Dinâmicas de Grupo para Adolescentes. 7. ed. Rio 
de Janeiro: [s. n.], 2013. cap. 1, p. 265-271.

SANTOS, Larissa Medeiros Marinho dos. O papel da família e dos pares na escolha profissional. Psicologia 
em estudo, v. 10, n. 1, p. 57-66, 2005.

SPARTA, Mônica. O desenvolvimento da orientação profissional no Brasil. Revista Brasileira de 
Orientação Profissional, v. 4, n. 1-2, p. 1-11, 2003.
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Introdução: Decisão unânime do STF, consubstanciada na ADPF n°779, suprimiu a possibilidade 
da utilização da tese da legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio, tornando-a 
inconstitucional por ferir princípios e garantias fundamentais (Art.1, III e Art. 5, caput, CF). A tese 
da legítima defesa da honra corroborava para subalternização do feminino, e por isso será nula a 
utilização da tese pelo advogado de defesa, mesmo que implícita. Indaga-se se a mera declaração de 
inconstitucionalidade será o bastante para erradicar da apreciação pelo tribunal do júri desta tese, 
cujas decisões são emanadas através do livre convencimento e não pela regra jurídica, formado 
por jurados leigos que decidem com base nos seus preconceitos. Questiona-se também se esta 
decisão do STF trouxe alguma limitação da “plenitude da defesa”, intrínseca ao Tribunal do Júri 
(Art.5, XXXVIII, “a”, CF). Os métodos utilizados nesta pesquisa serão o hermenêutico, dedutivo e 
o histórico.

Metodologia: A possibilidade de salvaguardar a honra através do derramamento de sangue, é 
oriunda de legislações arcaicas europeias, como prelecionava o primeiro códex que vigorou no Brasil, 
enquanto colônia portuguesa. As chamadas Ordenações Filipinas (1603), previam, em seu Livro V, 
Título XXXVIII, a possibilidade do marido traído matar a mulher adúltera e seu amante. Tal meio 
de proteger a honra ultrajada fazia parte do modelo social consubstanciado a época, como denotam 
várias obras literárias como Otelo, o Mouro de Veneza (1603), em que o personagem principal acaba 
assassinando sua esposa pela desconfiança de que estava sendo traído. Quando descobre que não 
passava de uma armação, questionam-lhe sobre o que a sociedade há de pensar no caso, profere 
que seria “um assassino honrado, pois fez por amor, e não por ódio” (Shakespeare, 2017, p.146). 
Assim, o amparo jurídico de matar a cônjuge adúltera para restaurar a honra masculina, acabou 
enraizando-se em nossa sociedade, algo inerente à cultura, sendo evocada a tese da legítima defesa 
da honra no Tribunal do Júri por advogados como um artifício para absolvição do seu cliente. 
Por mais que soubessem, “perfeitamente, que lei nenhuma no Brasil falava nessa modalidade de 
legítima defesa, mas os jurados, leigos que são, não iriam decidir com base no texto expresso de 
lei, mas de acordo com seus valores culturais” (Eluf, 2017, p.235). Foi a tese de defesa utilizada no 
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célebre julgamento de Doca Street, que haveria matado sua então namorada Ângela Diniz devido 
aos comportamentos transgressores por ela supostamente cometidos, que o humilhariam perante 
a sociedade. Alegou ter matado “por amor”. Em primeiro julgamento, a defesa conseguiu suscitar 
a defesa da honra junto aos jurados, o que acabou cominando em julgamento favorável a Doca, 
porém, o julgado provocou comoção nacional, levando o movimento feminista às ruas levantando 
a pauta “Quem Ama Não Mata”. Em segunda instância foi condenado Doca Street a pena de 15 
anos de reclusão por homicídio qualificado. (Eluf, 2017, p.91-98). Por certo o descabimento do uso 
da tese da legítima defesa da honra nos meios jurídicos já é um assunto pacificado, eis que fere a 
dignidade e subalterniza a mulher, afora o fato da falta de proporcionalidade entre honra maculada 
e um assassinato. Todavia, a aludida ADPF n°779 acabou trazendo para a pauta discussões acerca 
do funcionamento do Tribunal do Júri, parecendo trazer necessidade de as decisões do corpo de 
sentença leigo serem fundamentadas, a fim de que teses contrárias ao ordenamento jurídico não 
sejam invocadas de maneira transversal e sirvam de fundamento para juízos de absolvição. É o 
que já defende Aury Lopes Jr. (2020, p.923-925) ao colocar o instituto de jurados como ensejador da 
verdade absoluta inquisitorial, denotando em suas decisões o embasamento dos chamados juízos 
de valor, por desconhecerem os dogmas da lei.

Conclusão: Por conseguinte, tal decisão parece ter pautado o princípio da plenitude da defesa, 
inerente ao Tribunal do Júri como dogma não absoluto, mas sim limitado a resguardar direitos 
e garantias fundamentais inseparáveis ao ser humano. Como no caso da decisão fomentada, 
resguardar a vida e integridade física do feminino, frente a possibilidade de ser alegada qualquer 
coisa junto ao Conselho de Sentença.

Referências: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito 
Federal: Senado, 1988.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental N° 779. 
Brasília, Distrito Federal, 2021.

ELUF, Luiza Nagib. A paixão no banco dos réus: Casos passionais e femicídio. 9° Edição. Editora Saraiva: 
São Paulo, 2017

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 17° Edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2020. 

ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro IV. Universidade de Coimbra. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/
ihti/proj/filipinas/l5ind.htm. Acesso em: 06/21.

SHAKESPEARE, William. Otelo, o Mouro de Veneza. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 1° Edição. 
Editora Projeto Livro Livre: São Paulo, 2017. 
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Introdução: A Lei N° 13.964/2019, encunhada como Pacote Anticrime, trouxe ao campo de 
processualística criminal uma série de mudanças preconizadas pela sua vigência. Dentre estas, a 
necessidade de haver reavaliação periódica feita a cada 90 dias, realizada de ofício pelo magistrado 
acerca das prisões preventivas, “sob pena de tornar a prisão ilegal” (Brasil, 2019). Não obstante, 
tal possibilidade sofreu mudança de interpretação jurisprudencial, realizada pelo Habeas Corpus 
197.996 São Paulo, julgado pelo Ministro Nunes Marques no ano de 2021, cuja decisão desconfigurou 
a previsão positivada no texto legal, decidindo que a inobservância a esta regra não configuraria 
revogação automática da preventiva e nem a tornaria prisão ilegal, parecendo denotar a parte o 
encargo de provocar o juiz para que este revise o decreto de prisão preventiva.

Metodologia: A prisão preventiva nos dizeres de Távora e Alencar (2020, p.1103), é uma 
ferramenta de encarceramento eficiente que pode ocorrer durante toda a persecução penal e na 
fase processual, desde que presentes os lastros probatórios mínimos que justifiquem a prisão. 
Sendo necessária a “demonstração de prova de existência do crime, revelando a materialidade, 
assim como os indícios suficientes de autoria ou participação na infração” (Art.312, CPP), devendo 
esta ser “motivada e fundamentada” (Art.312, §2°, CPP). Finalmente, o Art. 316 do CPP prevê 
a possibilidade de revogação da preventiva, “ de ofício ou a pedido das partes”, se “verificar a 
falta de motivo para que ele subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões 
que a justifiquem”. A revogação de prisão preventiva “ocorre quando não mais subsistem os 
motivos que legitimaram a segregação” (Lopes, Jr., 2020, p.742), assim desaparecendo o chamado 
periculum libertatis que autorizou a possibilidade da prisão preventiva, cessa o suporte fático 
que a legitimou, devendo o juiz revogar a prisão e conceder liberdade plena ao agente (Lopes, Jr., 
2020, p.742). Não obstante, a previsão contida no parágrafo único do mencionado, traz a figura 
do relaxamento da prisão preventiva, sinônimo de ilegalidade prisional, dispondo que quando 
não atender os requisitos a prisão deve ser imediatamente ser revogada, por ofender a lei (Art.5°, 
LXVI, CF). Todavia, a decisão adversa do Ministro Nunes Marques colocou a interpretação de não 



Página 989

ser compulsória a regra da revisão de nonagesimal consubstanciada ao parágrafo único do art.316 
“sob pena de tornar a prisão ilegal”, decidindo que a não observância desta regra “não implicaria 
em revogação automática da prisão preventiva (STF, 2021, p.2). Não obstante, parece-nos que 
referida decisão jurisprudencial parece ter sido completamente equivocada, e pautada em dar 
comodidade ao magistrado, o dando a possibilidade de não ter que reaver decisões a cada noventa 
dias, ensejando a prisão ilegal que deveria ser imediatamente relaxada. O que torna tal interpretação 
jurisprudencial do ilustre Ministro como inconstitucional por fomentar prisões equivocadas e sem 
amparo da lei, ferindo o aludido Art.5°, LXVI e o Art.93, IX, ambos da Carta Magna de 1988. Por 
corroborar o esquecimento do até então réu (pois nesse momento nem condenação sofreu ainda, 
o que leva presumir ainda sua inocência), junto ao sistema prisional, o levando ao que seria um 
cumprimento antecipado de pena, ou até mesmo uma condenação antecipada, devido ao simples 
ato de não ter havido uma reavaliação e uma nova fundamentação do magistrado, no que tange, 
se deveria ou não, ser mantida a prisão preventiva. 

Conclusão: Com base no que emana a Constituição Federal, ao dar garantias de não haver 
prisões ilícitas, decisões sem fundamentação, e dar ao acusado presunção de sua inocência e ampla 
possibilidade de defender-se, deveria ser levada em conta a interpretação literal consubstanciada 
ao Art.316, Parágrafo Único, sendo ao ponto de vista constitucional errônea e equivocada a posição 
jurisprudencial tomada.

Referências: 1. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
Distrito Federal: Senado, 1988. 

2. BRASIL. Código de Processo Penal de 1941. Distrito Federal: Senado, 1941. 

3. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 197.996 de São Paulo. Brasília, Distrito Federal, 
2021.

4. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 17° Edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2020.

5. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar R. Novo Curso de Direito Processual Penal. 15° Edição. Editora 
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Introdução: A nova lei nº14. 181/2021 traz consigo novos princípios, direitos básicos, ações de 
prevenções, para que assim o consumidor de boa-fé não comprometa suas necessidades básicas.

Metodologia: A Pandemia Covid-19, a qual fez com que muitas pessoas perdessem seus 
empregos e gerassem um acúmulo de dívidas. De acordo com a Confederação Nacional Do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de endividamento no país em 2020 foi 
de 66,5%, e em 2021, segundo a Serasa, mais de 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes e com 
suas rendas comprometidas, fazendo com que estes estejam superindividadas e não consigam sair 
dessa situação. A lei em seu artigo 4º, IX, X, do Código de Defesa do Consumidor, foi inserida três 
princípios, os quais estão à educação financeira e ambiental do consumidor. Bem como o tratamento 
e a prevenção ao Superendividamento. Sendo assim, a lei faz com que a pessoa superindividada 
possa solicitar a renegociação em blocos de dívidas no Tribunal de Justiça de seu Estado, onde será 
realizada a conciliação com seus possíveis credores para a concepção de um plano de pagamento 
que convenha no seu orçamento. E para tornar mais rápida esta conciliação, pode ser realizada, 
através de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento, 
conforme o art.1º, inciso VII da Lei nº14. 181/2021. 

Conclusão: Mediante ao exposto, a nova lei é um instrumento de amparo aos consumidores, 
para combater o Superendividamento, ela não só combate atos ilícitos realizados nas relações de 
consumo,como também inova o consumo consciente.

Referências: MONTENEGRO, Manuel Carlos, Nova lei faz da conciliação uma chance de recomeço para 
pessoas superindividadas. Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/nova-lei-faz-da-conciliacao-uma-
chance-de-recomeco-para-superendividados/ >. Acesso em: 08 Ago. 2021

BRASIL, Lei nº 14.181/2021- Lei do Superendividamento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14181.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2014.181%2C%20DE%20
1%C2%BA%20DE%20JULHO%20DE%202021&text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%208.078,e%20o%20
tratamento%20do%20superendividamento. >. Acesso em: 07 Ago. 2021.
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Introdução: A desigualdade de gênero é uma das mazelas da nossa sociedade e, também, um 
desafio cotidiano. Em todo o mundo, a posição das mulheres é inferiorizada em relação ao homem, 
não sendo esta realidade respaldada por menos competência ou força pelo simples fato de serem 
mulheres.

Metodologia: Esta realidade se deve à questão de poder que o gênero exerce, por que a 
igualdade de gênero é fundamentalmente uma questão de poder. Séculos de discriminação e 
patriarcado profundamente enraizados nas diferentes culturas e sociedades, criaram uma enorme 
desproporção no que tange a diferentes esferas, como, por exemplo, na econômica, na política e 
no âmbito empresarial. É necessário que haja mudança comportamental por parte da sociedade. 
Hoje, ainda é possível observar que uma grande parcela da sociedade é resistente à ascensão da 
posição feminina em ocupar cargos de alto escalão, alguns membros da sociedade ainda utilizam 
a desculpa de que uma mulher tenha um emprego remunerado. A igualdade de gênero é um meio 
de redefinir e modificar a sociedade, para que assim traga benefício para todos. A cultura, por si só, 
é profundamente violenta com a mulher, e dela é rejeitado o direito: de ser quem se é; de exercer 
sua liberdade; de expressar suas vontades, sua sexualidade e sua individualidade. Além disso, as 
estruturas patriarcais também “objetificam” a mulher colocando-a e ao seu corpo como um objeto 
que deve ser utilizado pelos homens. Essa reificação é a principal causa da violência contra a 
mulher, ao desumanizar-se uma pessoa, permite-se o abuso de sua singularidade. 

Conclusão: Mediante ao exposto, as consequências da violência contra a mulher são incalculáveis 
e podem gerar danos indeléveis. Em geral, as vítimas são acometidas por quadros de ansiedade, 
depressão e síndrome do pânico, podendo alcançar até o suicídio. 

Referências: OIT, Reduzir a desigualdade de gênero beneficiaria as mulheres. Disponível em: <https://
www.ethos.org.br/cedoc/reduzir-desigualdade-de-genero-beneficiaria-as-mulheres-sociedade-e-
economia/ > Acesso em : 03 Ago.2021

MERELES, Carla,Violência contra a mulher-questões vitais.Disponível em: <https://www.politize.com.
br/violencia-contra-a-mulher-questoes-vitais/ > Acesso em : 07 Ago.2021.
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Introdução: Diante da abundância de discursos de ódio emergentes nas redes sociais e na mídia 
em geral – sobretudo na última década, em que tais espaços tornaram-se palco de embates sociais 
de cunho político, econômico, de gênero e de sexualidade –, optamos por refletir sobre a construção 
de um texto que reúne características que nos permitem, via perspectiva linguística do Círculo de 
Bakhtin – M. Bakhtin (2016 [1952-1953] [1959-1961], 2018 [1963]); V. Volóchinov (2018 [1929]) –, 
estabelecer diálogo sobre um discurso conservador que diz respeito aos papéis tradicionalmente 
atribuídos aos gêneros masculino e feminino na sociedade brasileira. Dessa temática derivamos 
o objetivo de analisar as relações dialógicas que constituem a peça publicitária que assumimos 
como corpus de nossa pesquisa, a saber, o vídeo da campanha “Todos podemos cuidar”, da marca 
de bonecas de brinquedo Baby Alive, veiculado originalmente em 22 de maio de 2019, nas redes 
sociais da Hasbro, empresa responsável pelo produto.

Metodologia: Em nossa pesquisa (desenvolvida no período em que o autor era bolsista de 
iniciação científica PIBIC/CNPq), de caráter bibliográfico e descritivo, analisamos o anúncio 
de Baby Alive à luz das noções e princípios bakhtinianos de enunciado, discurso e dialogismo, 
logo, como enunciado que se concretiza em dois planos de expressão, visto que a peça principal 
da campanha, oriunda da esfera de atuação e circulação da publicidade, se apresenta como um 
vídeo que une linguagem verbal e não verbal (imagética). Em vista disso, organizamos nosso 
trabalho buscando responder a questões-chave para a análise do enunciado, a respeito do que 
diz e como diz, em um primeiro momento, onde o vídeo é descrito e interpretado, observando 
as relações dialógicas que o constituem e que se atravessam no ato de brincar; e de quem diz e 
para quem diz, no segundo momento, em que são abordados aspectos relativos à interação entre 
os sujeitos do discurso. Assim, a partir de nossa leitura do enunciado de Baby Alive a respeito 
do que diz, podemos afirmar que seu tema central é a avaliação do ato de brincar com bonecas, 
compreendida como uma atividade irrestrita e benéfica a crianças de qualquer gênero. Quanto ao 
modo como diz, foi possível reconhecer que o enunciado se constrói na emergência de asseverar 
que brincar de boneca proporciona bons ensinamentos a qualquer criança, porque ensina sobre 
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cuidado e responsabilidade, virtudes próprias de um adulto melhor. Ao expressar essa posição, 
são convocados, simultaneamente, discursos conservadores, sexistas e heteronormativos (que 
são rejeitados), e discursos de igualdade, respeito e liberdade (que são acolhidos), em uma 
dinâmica dialógica em que uma posição só é estabelecida pela sua correlação com outras posições, 
enunciados e discursos. Ainda, em relação a quem diz e para quem diz, assumimos a autoria do 
enunciado como pertencente a uma voz institucional, do grupo Hasbro, empresa que comercializa 
as bonecas Baby Alive e que, nesse caso, vende não somente um produto físico, mas também uma 
ideia, uma posição sobre determinado tema: cuidar de bonecas proporciona bons ensinamentos a 
meninas e meninos. Já o destinatário, a quem se endereça o vídeo da campanha, pode se desdobrar 
em três modalidades, assim compreendidas: a) o destinatário imediato – os consumidores em 
potencial das bonecas; b) o destinatário presumido – um auditório social que se vê representado 
nas imagens da campanha (com certo poder aquisitivo, visto que as bonecas Baby Alive não são 
financeiramente acessíveis a toda população); c) o destinatário indeterminado – relacionado à 
grande temporalidade da cultura, para além do aqui e agora do evento discursivo. No caso em 
análise, o enunciado convoca os possíveis consumidores que não compactuam com os discursos 
sexistas e heteronormativos que disseminam a intolerância e a discriminação, e ainda todos aqueles 
que assumem um discurso de igualdade e tolerância, sejam eles consumidores ou não das bonecas.

Conclusão: A análise do enunciado revelou sua constituição como uma resposta a discursos 
sexistas, heteronormativos e homofóbicos, que se salientavam no período anterior à veiculação do 
vídeo, mas que continuam presentes em nossa sociedade. Tal resposta se formou dialogicamente, por 
duas vias principais: negação aos discursos referidos e filiação a discursos sobre responsabilidade, 
respeito e aprendizagem. 

Referências: BAKHTIN, M. M. Os gêneros do discurso. In:____. Os gêneros do discurso. São Paulo: 
Editora 34, 2016 [1952-1953], p.11-69.

BAKHTIN, M. M. O texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas: um experimento de 
análise filosófica. In:____. Os gêneros do discurso. São Paulo: Editora 34, 2016 [1959-1961], p.71-107.

BAKHTIN, M. M. 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 interação discursiva. In: ____ Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2018 [1929], 
p.201-225.
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Introdução: O papel da educação está longe de ser algo unanime. Tendo desempenhado 
diferentes papeis desde a cultura grega, foi somente depois da Revolução Industrial que a 
educação evoluiu e foi possibilitada a população em geral nos moldes como vemos hoje. Porém, 
desde o momento de sua implementação, a educação tem evoluído a passos lentos, em alguns 
momentos com progressos maiores, em outros também com alguns retrocessos. Questiona-se, 
então, até onde essa educação criada para atender as demandas da revolução industrial, já não se 
tornou obsoleta. Há um predomínio ainda grande no ensino de habilidades meramente técnicas 
e cognitivas na educação, valorizando habilidades exatas em detrimento de outras habilidades. 
Martha Nussbaum tem observado esse fenômeno e analisado que essa não é a melhor direção 
a ser percorrida, acreditando que não se deve ser oposto as habilidades técnicas, das humanas, 
mas que ambas são complementares e necessárias tanto para o mercado econômico, quanto para 
democracia. 

Metodologia: Com o avanço de políticas neoliberais se torna cada vez maior a pressão para os 
estados se posicionarem bem economicamente. Como consequência disso há uma supervalorização 
de habilidades, que por mera opinião deles, favorecem a economia. As habilidades mais valorizadas 
são as técnicas e cognitivas que são geralmente valorizadas no mercado de trabalho industrial e 
econômico. Porém, por consequência da supervalorização de um número limitado de habilidades, 
outras competências igualmente importantes vêm perdendo o seu espaço por serem consideradas 
inúteis para o mercado de trabalho. Tornando assim educação uma mera preparação para o 
mercado de trabalho, sendo a educação subordinada ao lucro. Assim sendo, a educação opera por 
um papel único de formação de mão de obra, e por mais que esse possa ser um de seus papeis, 
a educação não pode ser limitada a esse papel único. Com as habilidades humanas perdendo 
força, isso desfavorece muito o raciocínio critico, a imaginação, a criatividade e a empatia. Essas 
habilidades que são consideradas fundamentais para qualquer democracia e também cada 
vez mais necessárias na economia hipermoderna. Quando se favorece e se limita a educação a 
aspectos meramente técnicos, está se dando um tiro no pé, já que tenta-se resolver um problema 
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e acaba fechando os olhos para o outro, e muitas vezes nem resolve um problema e cria outro. A 
educação utilitária é um problema não por dar atenção a habilidades técnicas fundamentais no 
mercado de trabalho, mas por se limitar a isso, acreditando que somente essas habilidades já são 
suficientes para a vida como um todo, acreditando que uma economia forte é capaz de superar 
problemas democráticos e sociais, entre outros problemas. Porém historicamente não é isso que 
vem acontecendo, por isso se torna um erro tentar avaliar a educação e o nível de desenvolvimento 
humano de acordo com o PIB de um país. É necessário ter a consciência que a educação deve 
operar além da formação de mão de obra, por mais que esse seja um dos seus papeis, porém, não 
é o único. Se bem trabalhadas habilidades humanas são complementares e amigas das habilidades 
técnicas e não suas inimigas. Além disso tem aumentado as demandas por habilidades como 
criatividade, inovação e imaginação nas empresas, que são habilidades pouco desenvolvidas no 
ensino meramente técnico e de respostas certas, lineares e prontas. Sendo assim, se formos pensar 
também pelo lado econômico, excluir as humanidades não parece sem um bom caminho. E se 
formos pensar por um lado democrático, o ensino técnico não é apto para nos ensinar ao diálogo, 
ao raciocínio crítico e a capacidade de se colocar no lugar de outro. Vivemos em uma sociedade 
hipermoderna, com um número cada vez maior de informações e com o acesso a elas cada vez 
mais ilimitado. A educação, nesse sentido, não parece mais ter o papel de repassar as informações, 
mas fazer os alunos pensar criticamente e saber aprender e reaprender as informações certas. 

Conclusão: Há uma grande demanda de discussões em termos de educação nessas últimas 
duas décadas. A sociedade e as demandas advindas dela se alteraram muito, porém a educação 
permanece estagnada, muitos pensadores vão dizer que retrocedeu. Portanto, a pesquisa em 
educação possui questões ilimitadas a serem respondidas e nesse escrito pretendemos ainda 
responder algumas dessas questões em aberto.

Referências: DALBOSCO, Claudio A. Kant e a Educação. Editora Autêntica. 2013

GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. Editora Objetiva, 1996

LAVAL, Cristian. A escola não é uma empresa: O neoliberalismo em ataque ao ensino público. 2019. ed. 
aum. Londrina: Planta, 2019.

LIMA, Licínio C. Aprender para ganhar, conhecer para competir. Sobre a subordinação da educação na 
“sociedade da aprendizagem”. São Paulo: Cortez, 2012.

NUSSBAUM, Martha. Sem fins lucrativos: Porque a democracia precisa das humanidades. Tradução de 
Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

ROBINSON, Ken. Somos todos criativos. Benvirá, 2019.

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948.
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Introdução: As microalgas têm sido objeto de estudo para a produção de diversos produtos. 
Entretanto, o processo de obtenção da biomassa microalgal ainda é oneroso e representa um 
obstáculo para o desenvolvimento de cultivos e produtos em larga escala, além de gerar elevados 
volumes de efluente. Tendo em vista o conceito de biorrefinaria integrada, é importante a valoração 
desse efluente que pode ser utilizado como biofertilizante para melhoramento na produtividade 
agrícola. Para isso, é necessário verificar a fitotoxicidade do efluente com intuito de avaliar se 
este não causa inibição no processo germinativo de plantas. Esta avaliação fitotoxicológica pode 
ser realizada através do Índice de Germinação (IG) de diferentes bioindicadores. Neste contexto, 
objetivou-se avaliar a fitotoxicidade do sobrenadante proveniente da centrifugação de cultivo 
microalgal de Spirulina platensis sobre os bioindicadores alface e pepino.

Metodologia: Para a realização dos experimentos, foi feita análise de fitotoxicidade, utilizando 
sementes de alface (Lactuca sativa) e pepino (Cucumis sativus) como bioindicadores, para 
determinar a influência do sobrenadante do cultivo no desenvolvimento germinativo. Foi utilizado 
sobrenadante do cultivo da microalga Spirulina platensis, cultivada em raceways ponds, com 
volume útil de 180 L, em ambiente com controle de temperatura (25 ºC), por um período de 20 
dias até a fase estacionária de crescimento. Posteriormente, os cultivos foram centrifugados a 3500 
rpm por 5 min, para a separação da biomassa do meio de cultivo, dando origem ao sobrenadante. 
A análise de fitotoxicidade foi realizada conforme as metodologias utilizadas por Mendes et al. 
(2016), Gerber et al. (2017) e Guevara et al. (2019). Nos bioensaios foram avaliados a temperatura e 
teor de sobrenadante, através de um planejamento experimental 2k (k = 2) (Tabela 1), com a adição 
de três pontos centrais. Além disso, foi utilizado um grupo controle, substituindo o sobrenadante 
por água destilada, em triplicata. Este delineamento foi aplicado para ambos os bioindicadores. As 
sementes foram dispostas em placas de Petri com fundo de papel filtro, totalizando 10 sementes 
em cada placa. Após, foram transferidos 5 mL de sobrenadante diluído para cada tratamento, e no 
grupo controle, utilizou-se água destilada. Para avaliar a fitotoxicidade do sobrenadante utilizou-
se a classificação fitotoxicológica baseada no IG (Tabela 2). Foram avaliados os efeitos principais 
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e de interação das variáveis sobre as respostas através de metodologia de planejamento de 
experimentos, com um nível de confiança de 95%. O sobrenadante de S. platensis apresentou desde 
inibição severa (E1, E2, E4 e E5) até estímulo no crescimento da planta (E3 e E6), considerando-
se o bioindicador alface. Da mesma maneira, para o pepino, o sobrenadante do cultivo de S. 
platensis apresentou desde inibição severa (E5 e E6) até estímulo no IG das sementes (E3 e E4). 
Os melhores resultados de germinação foram observados no E6 (187,91±0,88%) para alface e E3 
(257,21±1,83%) para pepino. Tanto para o bioindicador alface quanto para o pepino, a temperatura 
e o percentual de sobrenadante foram significativos (p = 0,000001 e p = 0,00120; p = 0,000488 e 
p = 0,00000, respectivamente), sendo que a temperatura apresentou efeito negativo e o teor de 
sobrenadante apresentou efeito positivo. Isso é indicativo de que menores valores de temperatura 
e maiores teores de sobrenadante proporcionam maior IG (Figura 1). O teor de sobrenadante pode 
estar relacionado aos nutrientes presentes na forma de nitrogênio e fósforo que são associados ao 
desenvolvimento de plantas. Além disso, segundo estudos de Borges e Rena (1993) e Nascimento 
e Cantliffe (2002) alface e pepino possuem faixa de germinação ideal entre 20-30 ºC, sendo que a 
alface, ao chegar em 35 ºC pode sofrer termoinibição ou termodormência. 

Conclusão: O sobrenadante do cultivo microalgal apresentou desde fitotoxicidade para o 
desenvolvimento germinativo até estímulo ao desenvolvimento de sementes. O fator determinante 
para o desenvolvimento foi a temperatura, sendo que, houve maior IG ao utilizar menores 
temperaturas. Maiores teores de sobrenadante foram associados a maior desenvolvimento das 
sementes, visto a presença de nutrientes essenciais.

Referências: BORGES, E. E. L; RENA, A. B. Germinação de sementes. In: AGUIAR, I. B.; PINÃ-
RODRIGUES, F. C. M.; FIGLIOLIA, M. B. Sementes florestais tropicais. Brasília: Abrates, 1993. p. 85-137.

GUEVARA, M. D. F. et al. Fitotoxicidade em águas residuárias domésticas utilizando sementes como 
bioindicadores. Revista Dae, v. 67, n. 216, p.44-51, 2019.

MENDES, P. M. et al. Phytotoxicity as an indicator of stability of broiler production residues. Journal Of 
Environmental Management, v. 167, p.156-159, fev. 2016.

NASCIMENTO, W.M.; CANTLIFFE, D.J. Germinação de sementes de alface sob altas temperaturas. 
Horticultura Brasileira, Brasília, v. 20, n. 1, p.103-106, março 2002.
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Introdução: O Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite, sendo o setor lácteo o de 
maior expansão e inovação no Brasil, tendo grande importância na economia da região. Porém, 
as indústrias de laticínios têm por característica a elevada demanda hídrica, variando a relação 
de efluente gerado por litro de leite processado em torno de 10 vezes. O reuso surge como uma 
promissora alternativa para a redução do consumo de águas e descarte de efluentes, visto potencial 
de contaminação dos mananciais pela elevada carga orgânica e de nutrientes. Para alcançar 
parâmetros de reutilização do efluente tratado, podem ser empregadas diferentes metodologias 
para purificação no pós-tratamento. Um tipo de tratamento é a filtração, composto pelo uso de 
membranas, que separam os componentes através de um meio filtrante quanto submetido a 
pressões. Objetivou-se analisar o pós-tratamento de efluente de laticínios para reuso, através da 
microfiltração e osmose inversa. 

Metodologia: Foram coletadas amostras em uma indústria de laticínios de grande porte, com 
beneficiamento médio de 450 m3 de leite.d-1. Na sequência, foi caracterizado em laboratório 
terceirizado o efluente tratado, visto identificar os parâmetros de emissão atual da indústria. 
Posteriormente, o efluente foi submetido a experimentos de tratamento através da microfiltração, 
seguido da osmose inversa, para obtenção do efluente pós tratado. A microfiltração (Figura 1a) 
foi conduzida em equipamento piloto, com pressão de 0,2 a 0,4 Kgf/cm2, membrana da PAM de 
poliamida com área de 0,12 m2, diâmetro dos poros de 0,1 µm utilizando volume de 40 L de efluente. 
Após, o efluente passou à osmose inversa (Figura 1b), utilizou-se o protótipo do Laboratório de 
Operações Unitárias, com a membrana no modelo Koch Membrane Systems com área de 7,1 m2, 
em pressão de 2000 KPa e temperatura de 25°C, com volume de 40 L de efluente. Para a comparação 
dos resultados obtidos, utilizou-se a Portaria de Consolidação n° 05 (BRASIL, 2017), que estabelece 
parâmetros sobre as classes de reuso de água, baseando-se nos índices de pH e turbidez. Analisando 
os resultados obtidos (Figura 2), observa-se redução concomitante nos teores de pH, turbidez e 
condutividade. Quanto ao pH, inicialmente o efluente tratado apresentava pH 7, sendo no final 
dos experimentos de microfiltração e osmose inversa foram observados índices de pH igual a 5. 
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A diminuição dos valores de pH está associado à retenção de íons solúveis pelas membranas, 
dessa forma, de acordo com Portaria n° 5 do Ministério da Saúde, seria necessária a correção 
para posterior reuso, visto que a norma limita a faixa de pH entre 6,0 e 9,0. Quanto aos resultados 
de turbidez, o efluente tratado apresentava 6,2 NTU, enquanto o efluente no pós-tratamento de 
microfiltração 1,1 NTU e no pós-tratamento de osmose inversa apresentou 0,99 NTU. A redução 
de maior proporção neste caso na microfiltração está ligada a remoção de componentes do efluente 
que possuem um maior tamanho de partícula, e não se encontram solubilizados. Conforme Fabro 
(2017), os parâmetros físicos nas águas para reuso são importantes, pois fornecem indicações 
preliminares para a caracterização da qualidade da água como os níveis de sólidos em suspensão 
(associados à turbidez). Finalmente, analisando os resultados de condutividade, os resultados 
também apresentaram queda, principalmente após o tratamento de osmose inversa (119 uS/cm). 
A elevada eficiência de remoção frente ao efluente tratado evidencia que a técnica remove sais 
solúveis, uma vez que é condicionante para aplicação da água em reuso. Segundo Brião e Tavares 
(2007), a concentração de sais limita o reciclo para os principais processos industriais, dentre eles 
a higienização CIP (Cleaning in place), que se consiste na limpeza das linhas de produção sem 
desmontagem prévia, que demanda água com características de potabilidade. 

Conclusão: De forma geral, em comparação com a legislação aplicável, apenas o pH teria que 
passar por processos de correção. Conclui-se que os processos de microfiltração seguido de osmose 
inversa demonstram elevada eficiência frente aos parâmetros de turbidez e condutividade, sendo 
condicionantes básicos para o reuso de água em escala industrial. 

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde, Portaria da Consolidação n° 05/2017. Disponível em: <https://
portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-de-Consolida----o-n---5--de-
28-de-setembro-de-2017.pdf>. Acessado em: 19 jul. de 2021.

BRIÃO, V. B.; TAVARES, C. R. G. Ultrafiltração como processo de tratamento para o reúso de efluentes de 
laticínio. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 12, n. 2, p. 134-138, 2007.

FABRO, L. F. Floco-sedimentação seguida de processos de separação por membranas para tratamento de 
efluente de lagoa de estabilização visando reuso. Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, 2017.
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Introdução: Os programas Primeira Infância Melhor (PIM) e Criança Feliz (PCF) são políticas 
públicas, sendo o primeiro criado pelo Governo Estadual e o segundo pelo Federal, que tem por 
objetivo realizar uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral na primeira 
infância. Direcionam-se ao trabalho com crianças de 0 a 6 anos, ambos com caráter intersetorial, 
executados pelas prefeituras de cada cidade (RS.GOV.BR). No Rio Grande do Sul os Programas 
atuam juntos pelo fato de terem objetivos e caráter semelhantes, representando a integração da 
Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e Assistência Social. Com isso, o presente resumo 
busca exemplificar a importância da atuação dos Programas em bairros vulneráveis de município 
de médio porte do Rio Grande do Sul, sob o olhar de um visitador que atua diretamente com 
as famílias, desenvolvendo atividades a fim de promover e acompanhar o desenvolvimento da 
criança, aproximando os membros do grupo familiar e fortalecendo vínculos. 

Metodologia: Famílias em situação de vulnerabilidade social estão expostas a inúmeros fatores 
de risco (pessoal, social ou ambiental) e eventos estressores/eventos de vida negativos - muitas 
vezes inesperados, como a perda de um emprego ou da própria moradia, ou ainda, desaparecimento 
de um membro e a própria exposição à violência e à pobreza (FULMER, 1985 apud GOMES; 
PEREIRA, 2004). É considerando este contexto que o trabalho do PIM e do PCF se caracterizam 
como políticas públicas de grande importância, visto que, é a partir dessa inserção que chegamos 
o mais perto de compreender de fato o que estas famílias passam residindo em territórios de maior 
vulnerabilidade econômica. Essas famílias são atravessadas por preconceito, segregação, violência, 
entre inúmeros fatores que os colocam em risco, ainda, dificuldades que estas passam diariamente, 
desde conseguir uma consulta com um médico até ter um transporte digno para ir até o centro da 
cidade, por exemplo. Diante da experiência da visitação é possível identificar dentre as famílias 
atendidas, situações em que grupos familiares não possuem papéis definidos dentro do sistema 
familiar, sendo comum avós cumprirem o papel de mães, irmãos exercerem a função de pais, e de 
pais assumirem o lugar de filhos. O que é denominado por Cavalhieri (2017), como parentalização 
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e ainda, é comum identificar em algumas famílias trocas constantes de cuidadores, de endereços, 
e também a ocorrência de “adoções informais” – processo no qual, vizinhos, primos e conhecidos 
no geral são criados como irmãos. As visitas domiciliares de certa forma criam uma estrutura 
de possibilidades de crescimento tanto para as crianças quanto para as famílias. Afirmam, Paiva 
e Schaab (2016), que é função do visitador, prezar pela participação da família nas atividades 
e sempre respeitar a cultura desta família, pois o PIM leva em consideração a participação de 
todos os membros do grupo familiar à promoção do desenvolvimento da criança. Por isso, esse 
trabalho é intersetorial, para assim, melhor atender as demandas dessas famílias. Na perspectiva 
de um visitador em sua prática, nota-se alguns pontos importantes que denunciam a realidade 
das famílias em situação de vulnerabilidade social: fome, violência, gravidez precoce, falta de 
empregos, nível de instrução baixo/inexistente. As notícias negativas, impactantes e fortes vistas 
na mídia, que apresentam aspectos da violência presente por vezes nestes territórios, é algo que 
permeia o imaginário dos visitadores. Todos esses aspectos implicam diretamente as vivências, 
enquanto profissionais responsáveis por estas pessoas, é impossível sair desta experiência diária 
sem muitas vezes sentir medo, aflição, tensão e ao mesmo tempo, um sentimento de “querer 
mudar o mundo” e oferecer condições de vida mais dignas a eles. Embora exista essa mescla 
de sentimentos causados na maioria dos visitadores, é sabido que as famílias dependem desse 
trabalho, por essa razão não se deixa de ir aos bairros diariamente. 

Conclusão: Dentre os 2.621 visitadores habilitados são atendidas 52.420 famílias no Rio Grande 
do Sul. Ressalta-se a importância do trabalho desses profissionais que buscam desenvolver uma 
primeira infância mais saudável e íntegra. A partir desta experiência, percebe-se a realidade 
das famílias sendo transformadas em uma melhora de qualidade de vida e os vínculos entre os 
membros, fortalecidos e unidos.

Referências: CAVALHIERI, Klaus E. et al. Influência do segredo na dinâmica familiar: contribuições da 
teoria sistêmica. Pensando famílias, Porto Alegre, 2017. Acesso em: 07 jul. 2021.

GOMES, Mônica Araújo; PEREIRA, Maria Lúcia Duarte. Família em situação de vulnerabilidade social: 
uma questão de políticas públicas. Universidade Estadual do Ceará, 2004. Acesso em: 08 jul. 2021.

GOVERNO, RS. Primeira Infância Melhor. Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. 2003.
Acesso em: 07 jul. 2021.

PAIVA, Jane da Silveira Martins de; SCHAAB, Fernando Benvenutti. Desenvolvimento da criança: análise 
das concepções teóricas adotadas pelos guias de orientação do PIM. Revista Latinoamericana de Estudios 
En Cultura y Sociedad, 2016. Acesso em: 20 jul. 2021.
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Introdução: Atender às demandas sociais de entidades de Passo Fundo e região é o papel 
preponderante do Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC) da Universidade de Passo Fundo. 
Este programa institucional de extensão do curso de Engenharia Civil proporciona aos bolsistas 
integrantes o contato com as práticas profissionais na concepção de projetos de engenharia, 
promovendo a aplicação prática dos conteúdos abordados nas disciplinas durante a graduação, 
e conta com a assistência de docentes e profissionais do Centro Tecnológico de Engenharia Civil, 
Ambiental e Arquitetura (CETEC). O projeto em curso está sendo desenvolvido junto à Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Passo Fundo, encontra-se na fase de levantamento 
de dados e diz respeito ao aproveitamento da água de chuva para fins não potáveis. Neste contexto, 
o presente relato tem por objetivo expor os tópicos abordados na reunião inicial e descrever como 
transcorreram as primeiras visitas técnicas realizadas ao local.

Metodologia: Aos moldes do que ocorre normalmente em atividades convencionais de 
engenharia, a etapa inicial do atual projeto do ESEEC caracterizou-se por uma reunião entre 
representantes do programa de extensão – discentes, docente coordenador e engenheiro responsável 
pelo CETEC – e integrantes do Conselho Administrativo da APAE para firmar a nova parceria e 
definir as expectativas e demandas a serem contempladas. Neste primeiro contato, discutiram-se as 
ampliações realizadas nas instalações da Instituição nos últimos anos e outros projetos consolidados 
recentemente (como o Viveiro de Cidadania, em conjunto com a Cotrijal, e a Horta Elevada, fruto 
da parceria com o ESEEC) que têm potencial de influenciar as variáveis do novo projeto. Essas 
considerações foram relevantes por conta da existência de um projeto anterior do ESEEC para coleta 
e aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis, que remonta ao ano de 2015, mas que 
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não foi levado a cabo pela Entidade por dificuldades na obtenção de recursos. Deste modo, antes 
de avançar com as etapas seguintes, evidenciou-se a premência em avaliar as condições atuais da 
unidade passo-fundense da APAE e contrastá-las com o que consta na documentação do projeto 
anterior. A primeira visita técnica às dependências da APAE, ocorrida em 30/06/2021, permitiu 
o reconhecimento do local e a análise comparativa dos pormenores que haviam sido estipulados 
no projeto de 2015. Prontamente observou-se a discrepância entre informações apresentadas nas 
plantas baixas do projeto anterior e a presente realidade das instalações. Em especial, destaca-se 
a ausência de diversas calhas e condutores, previstos para os beirais das coberturas, assim como 
a presença de uma nova edificação anexa ao ginásio poliesportivo. Esses itens têm relevância 
para o projeto, uma vez que, de acordo com a NBR 15527, de 2019, a concepção de sistemas de 
aproveitamento de água de chuva deve se atentar para as áreas de captação. Com as informações 
preliminares obtidas e em conjunto com os dados coletados in loco, ponderou-se sobre o atual 
estado da edificação e as determinações de projeto a serem seguidas, constatando-se a necessidade 
de dados complementares para o desenvolvimento das atividades subsequentes. Na segunda visita 
técnica às instalações, realizada no dia 29/07/2021, foram observadas as possibilidades físicas 
disponíveis no local e que estariam aptas a receber a instalação dos diversos componentes do 
sistema a ser projetado. Ainda durante esta visita, realizou-se o registro fotográfico dos beirais de 
toda a cobertura existente, assim como os caimentos dos telhados, a fim de avaliar os que possam 
vir a ser aproveitados. Vistoriaram-se também as instalações de acesso limitado, como o local que 
hoje abriga o reservatório de abastecimento de água potável de toda a edificação, juntamente com 
áreas destinadas à jardinagem que deverão ser beneficiadas pela captação da água de chuva das 
coberturas.

Conclusão: A iniciativa tem relevância em termos econômicos, devido à diminuição das despesas 
mensais com água, e do ponto de vista sustentável, por conta da contribuição deste sistema para 
a redução no consumo de água potável. Tais medidas favorecem a preservação deste prestimoso 
recurso natural. Logo, a participação em um projeto desta natureza enriquece a formação acadêmica 
e profissional dos envolvidos.

Referências: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15527:2019 – Aproveitamento 
de água de chuva de coberturas para fins não potáveis – Requisitos. Rio de Janeiro, 2019.
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Introdução: A histopatologia é o estudo do tecido, obtido por biópsia, para o diagnóstico de 
doenças. Essa área médica teve digitalização apenas nos últimos anos, com a aprovação de scanners 
de altíssima resolução de lâminas inteiras em 2017 pelo FDA. A digitalização permitiu não só 
o home office, como também a criação de banco de dados com imagens e laudos. A existência 
desses bancos de imagens permitiu uma recente onda de estudos com o uso de IA para diagnóstico 
automatizado, correlação entre prognóstico e diagnóstico, correlação entre transcriptômicos e 
biópsia, suporte de análise do patologista, e outros. O uso de IA na patologia tem por objetivo 
aumentar a qualidade do diagnóstico, auxiliar os profissionais no alto volume diário e descobrir 
novas morfologias e correlações morfológicas. Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo 
revisar sistematicamente a literatura para analisar sistemas de IA que realizam diagnósticos em 
lâminas inteiras de patologia.

Metodologia: Este estudo apresenta uma Revisão Sistemática de Literatura seguindo as 
diretrizes PRISMA. A revisão foi conduzida a partir do dia 14 de agosto de 2020. O presente estudo 
procurará responder as seguintes perguntas: Quais são os modelos mais utilizados?; Quais são os 
estudos que mais prosperaram na acurácia resultados?; como os estudos contornam o problema 
de imagens gigantes?; e quais são as doenças e tecidos mais comuns? A string utilizada nos termos 
de busca das bases foi: (“machine learning” OR “deep learning” OR “artificial intelligence”) AND 
(pathology OR histopathology OR histopathological) AND (wsi OR “whole slide”). O estudo foi 
realizado nas seguintes base de dados: ACM, IEEE; PubMed, ScienceDirect e Springer. Foram 
inclusos para a análise final os estudos que cumpriram os seguintes critérios de elegibilidade: 
Técnicas de IA aplicadas para realizar diagnóstico em patologia; validação do modelo realizada 
em lâminas inteiras; lâminas coradas em Hematoxilina e Eosina (H&E); e seções parafinadas. A 
RSL identificou 803 estudos nas bases de dados utilizadas, usando o termo de busca adotado. 
A triagem final resultou em 30 estudos. O mapeamento dos estudos encontra-se na Tabela 1. É 
possível notar que o maior foco dos estudos atualmente está em diagnóstico de câncer (n=27) 
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de próstata (n=5), mama (n=4) e pele (n=4). Três estudos nessa análise parcial não realizaram 
diagnóstico de câncer. Para contornar o problema das imagens gigantescas, todos os estudos 
dividiram as lâminas inteiras em pequenos fragmentos, reduzindo imagens de dezenas de milhares 
de pixels para resoluções menores. Nos modelos de IA, há uma predominância de redes neurais 
convolucionais. No entanto, não há uma convergência para o uso de modelos estado-da-arte ou 
modelos próprios. Nos resultados dos estudos, Pantanowitz et al. [1] e Ström et al. [2] possuíram 
as maiores métricas, com uma área sobre a curva de 0.997 para ambos. Pantanowitz et al. [1] 
relataram também o primeiro caso de detecção de câncer que não foi detectado pelos patologistas 
num cenário real de laboratório. É notável na Tabela 1 que a quantidade de dados e a qualidade 
das anotações está intrínseca na qualidade da precisão dos modelos. Entretanto, é difícil realizar 
comparações entre estudos com metodologias tão distintas. Para tanto, seria ideal que estudos 
grandes demonstrassem a comparação de várias arquiteturas em cima de uma mesma base de 
dados para dar um respaldo e uma evidência do porquê da escolha da metodologia. No que tange 
a escolha dos tecidos e doenças de estudos, observa-se uma preferência notável para cânceres. No 
entanto, é importante ressaltar que a grande maioria do volume da patologia são de casos mais 
simples como gastrites, apendicites e colecistites. Dessa forma, a carência de estudos em casos 
mais fáceis e comuns é um problema a ser contornado no futuro, permitindo o uso da IA para 
liberar volume de laudos, conforme proposto por Campanella et al. [3].

Conclusão: Esse trabalho teve como objetivo apresentar uma revisão sistemática de literatura 
de estudos que aplicaram técnicas de IA para diagnósticos de histopatologia em lâminas inteiras. 
Ademais, a revisão abre novos caminhos de pesquisa para outras doenças e permite o acesso 
resumido a diferentes técnicas em diversas abordagens distintas.

Referências: [1] Pantanowitz, L., et al. (2020). An artificial intelligence algorithm for prostate cancer 
diagnosis in whole slide images of core needle biopsies: a blinded clinical validation and deployment 
study. The Lancet Digital Health, 2(8), e407-e416.

[2] Ström, P., et al. (2020). Artificial intelligence for diagnosis and grading of prostate cancer in biopsies: a 
population-based, diagnostic study. The Lancet. Oncology, 21(2), 222–232.

[3] Campanella, G., Hanna, M., Geneslaw, L., Miraflor, A., Werneck Krauss Silva, V., & Busam, K. et al. 
(2019). Clinical-grade computational pathology using weakly supervised deep learning on whole slide 
images. Nature Medicine, 25(8), 1301-1309.
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Introdução: A pandemia do vírus Sars-Cov-2 impactou a população mundial, e por um 
determinado período de tempo, estagnou o contato entre as pessoas, e nas modalidades de ensino 
não foi diferente. A Universidade de Passo Fundo, prezando pela saúde e bem-estar de seus alunos, 
adaptou-se com a forma de ensino emergencial remoto, assim os discentes mantiveram seus estudos 
sem demais prejuízos. Na disciplina de Práticas Escolares I, sendo tratado o tema de orientação 
profissional, e tendo em vista a função de uma universidade comunitária, os trabalhos realizados 
nessa matéria valorizam o trabalho destinado à sociedade em que está inserida, procurando 
envolver e desenvolver atos de cuidado com a população. Assim, com o objetivo de auxiliar 
indivíduos no que se refere a escolha profissional, os alunos deste trabalho promoveram grupos 
de orientação profissional de forma online, para auxiliar pessoas nas demandas referenciadas 
anteriormente.

Metodologia: O processo de orientação profissional visa a escolha profissional do indivíduo, 
mas também leva em consideração a realidade do mercado de trabalho, para que assim ambos os 
caminhos estejam em sintonia, inserindo o orientando para que, como Jenschke (2002) defende, 
a orientação profissional “prepare as pessoas para enfrentarem as permanentes transformações 
sociais e as situações da vida do indivíduo” (p. 24), a fim de que a prática seja objetiva, levando 
em consideração a veracidade do ambiente e situação em que o indivíduo se encontra. Este 
projeto, supervisionado pela professora mestre Lívia Garcez, foi constituído em duas partes, 
sendo a primeira a construção de um projeto teórico onde foi-se apresentado os planos de ações 
de trabalho, construídos através de pesquisas bibliográficas e em sites acadêmicos, que puderam 
elucidar e propor uma base de suporte ao processo de orientação profissional, assim o segundo 
momento organiza-se a partir do primeiro, e é composto pelo agir prático do trabalho com os 
participantes selecionados, ocorrendo de forma semanal, por um período de um mês e meio, 
sendo seis o número de encontros realizados, entre as 18:00h e 19:00h do findar de tarde de quinta-
feira. A partir da distinção entre estas partes, a fim de esclarecimento, pode-se observar o trabalho 
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enquanto os resultados apresentados, por exemplo, no início dos encontros, cerca de sete alunos 
participaram do projeto, mas devido às intercorrências externas, findou-se o grupo com apenas dois 
alunos. Visto as justificativas encontradas para a saída do programa, são apontadas as mudanças 
de horários devido ao afrouxamento das regras sociais de distanciamento em relação a covid-19, 
problemas emocionais e pessoais e até ajustes nos horários de trabalho. assim, os encontros 
ocorreram de forma online, seguindo as regras de distanciamento, e em cada um dos encontros 
constava com uma temática específica responsável por desenvolver e apresentar projeções 
dos participantes para a criação de uma análise de perfil fidedigna com o projeto, sendo temas 
relativos ao autoconhecimento, gostos pessoais, áreas científicas, propósitos e as questões sociais 
que atravessam a escolha profissional. Sempre levando em consideração habilidades e desejos dos 
candidatos para poder inferir e executar práticas através que auxiliassem o indivíduo a perceber, 
em concomitância com o projeto, traços característicos que devem ser analisados na hora da escolha 
de mercado de trabalho. Durante o processo, notou-se diversos tipos de demandas e é interessante 
refletir, junto da supervisão, como cada demanda necessita de uma intervenção individual, mas 
que mesmo assim, tais atributos estão ligados ao processo de escolha, caracterizando o projeto de 
orientação profissional não só como um artifício para escolher um emprego, mas sim alinhar um 
indivíduo aos seus gostos, pensamentos e desejos para que mesmo na volátil empregabilidade 
atual, ainda seja possível encontrar satisfação e expectativas no meio.

Conclusão: Em virtude dos fatos mencionados, é possível afirmar que a estruturação de projetos 
de cunho orientativo profissional não encontram declínio qualitativo na abordagem online, mas 
fatores externos podem alterar o quantitativo e por isso devem ser levados em conta para que a 
discussão e aplicação dessa configuração apresente a segurança necessária para seguir a prática de 
forma moderna e globalizada.

Referências: Jenschke, B. (2002). Educação profissional em escolas em uma perspectiva internacional. In R. 
S. Levenfus & D. H. P. Soares (Orgs.), Orientação vocacional ocupacional. Novos achados teóricos, técnicos 
e instrumentos para a clínica, escola e a empresa(pp. 2331). Porto Alegre: Artmed.
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Introdução: É função do jornalismo alinhar-se à Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e promover a igualdade, a democracia e a justiça social. Nesse sentido, ser plural na oferta de 
conteúdos e permitir espaço público para diferentes vozes, esclarecendo e promovendo a circulação 
de conteúdos que contribuam com a consolidação desses preceitos. A série de postagens “Letras 
do Orgulho” surge para questionar e combater essa linha de argumentação. Realizada ao longo 
do mês de junho no perfil no Instagram da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade 
de Passo Fundo (FAC-UPF), disponível através do link https://www.instagram.com/fac.upf/, é 
uma forma de reunir essas informações de maneira rápida e sensível em uma única rede para dar 
nome às identidades LGBTQIA+ e facilitar o acesso a conteúdos sobre gênero, sexo e sexualidade 
– explicando o significado das letras da sigla.

Metodologia: A ideia de criar um conteúdo explicando o significado das letras da sigla 
LGBTQIA+ surgiu muito antes da produção das postagens. As primeiras coletas foram em 19 de 
outubro de 2020, através de entrevistas curtas realizadas por meio de áudios do WhatsApp. Dentro 
do Núcleo Experimental de Jornalismo (Nexjor) e nas redes sociais da FAC, o material se tornou 
projeto. Foi realizada uma apuração das identidades da sigla, para entrar em ação o processo de 
busca e contato com fontes da unidade inseridas nessas vivências. Ao todo, foram entrevistadas 
nove pessoas: Laís Polli (L), João Lucas da Silva (G), Isabel Meus (B), Elka Gasparin (T), Juno Trez 
(T), Carolina Iara (I), Gabriel Pedroso (A) e Carú Montero (P) – alunes dos cursos da FAC à exceção 
da representante intersexo. Cada uma foi questionada sobre o que significa se entender dentro da 
identidade com que se identifica, como foi e qual a importância do processo de se descobrir assim. 
Foi instruído que a resposta fosse enviada em formato de áudio. Foi seguido pela decupagem, em 
que se ouviu os depoimentos, prestando atenção a pontos importantes e transcrevendo as falas – 
preparação para a produção, separada em dois momentos. Um deles foi a montagem de design 
com foto, nome e atividade da pessoa entrevistada, assim como letra da sigla em destaque, logo da 
FAC e representação de bandeira como fundo do card. Vale notar que, para além da bandeira do 
arco-íris, cada identidade possui uma série de cores que identificam cada grupo de pessoas e suas 
causas. São organizadas através de discussões nas comunidades dentro do LGBTIA+ e do consenso 
representado pela bandeira. Assim, os fundos foram escolhidos junto às fontes, na busca por quais 
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os melhores tons para representar a identidade. O outro momento foi a redação de um texto de 
apoio que esclarecesse o significado do termo e promovesse a humanização da pauta através da 
inserção dos depoimentos entre aspas. Dessa forma, o conteúdo cumpre funções de dois gêneros 
do texto jornalístico propostos por José Marques de Melo e Francisco de Assis. É informativo ao 
sintetizar o significado das letras da sigla, e interpretativo ao representar esses conceitos através do 
perfil de uma pessoa que se entenda na identidade citada. Também foi organizado um conteúdo 
baseado no “Boneco Sexual” (Genderbread Person), figura humanóide usada para explicar os 
significados de sexo, sexualidade, identidade de gênero e expressão de gênero. O infográfico 
foi adaptado em texto disposto em cinco cards postados no Dia do Orgulho LGBTQIA+ (28 de 
junho). Após a correção pela equipe do Nexjor, o conteúdo foi postado no perfil do Instagram 
da FAC e divulgado através de stories. As publicações tiveram um alcance médio de 804 pessoas 
por post, com engajamento médio de 115 interações por publicação. Os comentários envolveram 
muitas saudações, entoações abertas de orgulho e identificação com as histórias contadas, além de 
agradecimentos das fontes entrevistadas pela abordagem e espaço.

Conclusão: A série é uma forma de esclarecer a realidade diversa das identidades e expressões 
de gênero, sexo e sexualidade – funcionando como Jornalismo. O conteúdo cumpriu a função de 
perfil ao adentrar a história de um personagem real enquanto explica cada Letra do Orgulho. É 
relevante para nomear a existência de pessoas LGBTQIA+ e fazer com que habitem as realidades 
das pessoas de uma forma mais digna.

Referências: KILLERMANN, Sam. The Genderbread Person version 4. Disponível em: https://www.
itspronouncedmetrosexual.com/2018/10/the-genderbread-person-v4/. Acesso em: 04 de agosto de 2021.

Melo, J. M. de, & Assis, F. de. (2016). Gêneros e formatos jornalísticos: um modelo classificatório. Intercom: 
Revista Brasileira de Ciências Da Comunicação, 39(1), 39–56. https://doi.org/10.1590/1809-5844201613

https://doi.org/10.1590/1809-5844201613
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Introdução: O clareamento dental é um tratamento estético amplamente utilizado na Odontologia. 
(Rezende et al., 2016). Os principais agentes clareadores são o peróxido de carbamida e o peróxido 
de hidrogênio. (Lilaj et al., 2019). Em contato com a superfície dental essas substâncias originam 
íon oxigênio, que penetra nos espaços interprismáticos do esmalte e rompe cadeias carbônicas 
de alto peso molecular dos pigmentos. (Lilaj et al., 2019). Em procedimentos restauradores após 
clareamento, o oxigênio presente no esmalte pode interferir na polimerização dos sistemas adesivos. 
Indica-se espera de 15 dias após o término do clareamento para realização de procedimentos 
restauradores. (De Carvalho et al., 2016). Substâncias antioxidantes podem inativar o oxigênio 
reativo e diminuir o tempo de espera para realização de restaurações.

Metodologia: O esmalte vestibular de 25 incisivos foi regularizado e os dentes foram divididos em 
5 grupos (n=5): GCtrl - não clareado e sem resveratrol; GIm - clareado e imediatamente restaurado, 
G7 - restaurado 7 dias após o clareamento, G7Atx - restaurado 7 dias após o clareamento com 
aplicação de solução alcoólica de resveratrol a 5% sob fricção por 1 min, e G15 - restaurado 15 dias 
após o clareamento. Peróxido de hidrogênio a 35% foi aplicado sobre o esmalte, deixado agir por 
45 min e removido com jatos de ar-água. Para restauração, o esmalte foi condicionado com ácido 
fosfórico a 37% por 30 s, lavado com jatos de ar e água e seco. Uma camada de adesivo universal 
foi aplicada e fotoativada por 10s. Restaurações em resina composta de 1mm de largura, 1 mm de 
espessura e 3 mm de altura foram confeccionadas. As amostras foram seccionadas sob refrigeração 
com água obtendo-se barras de 6 mm de comprimento e 1mm2 de secção transversal. As barras 
foram unidas a dispositivo e submetidas à força de tração gradual de 0,5mm/min. A força (N) 
no momento da falha foi registrada e a resistência de união calculada (?t, MPa). Os dados foram 
analisados por teste T de Student.
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Conclusão: A ?t do G7Atx (18,9 MPa) foi maior que GIm (10,3 MPa; p=0,003) e G7 (14,0 MPa; 
p=0,016). Não houve diferença entre G7Atx, GCtrl (16,7 MPa; p=0,610) e G15 (17,7 MPa; p=0,936). 
Portanto, a aplicação de resveratrol proporcionou ?t entre o esmalte clareado há 7 dias e resina 
composta semelhante ao esmalte não clareado. 

Referências: REZENDE, M.; DE GEUS, J.L.; LOGUERCIO, A.D.; REIS, A. KOSSATZ, D. Clinical 
Evaluation of Genotoxicity of In-office Bleaching. Operative Dentistry, v. 41, n. 6, p. 578-586, 2016.

LILAJ, B.; DAUTI, R.; AGIS, H.; SCHMID-SCHWAP, M.; FRANZ, A.; KANZ, F.; MORITZ, A.; SCHEDLE, 
A.; CVIKL, B. Comparison of Bleaching Products with Up to 6% and With More Than 6% Hydrogen 
Peroxide: Whitening Efficacy Using BI and WID and Side Effects – An in vitro Study. Frontiers in 
Physiology, v. 10, p. 1-14, 2019. 

DE CARVALHO, H. C.; GUIRALDO, R. D.; POLI-FREDERICO, R. C.; MACIEL, S. M.; MOURA, S. K.; 
LOPES, M. B.; BERGER, S. B. Correlation between antioxidant activity and bonding strength on bleached 
enamel. Acta Odontol. Scand., v. 2, n. 1, p. 102-107, 2016.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 2.252.135
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Introdução: A Acalasia é uma patologia em que há falha no peristaltismo esofágico e no 
relaxamento do esfíncter esofágico inferior (EEI) devido a uma degeneração idiopática dos 
neurônios inibitórios do plexo mioentérico (SCHLOTTMANN e PATTI, 2018). Os principais 
sintomas são disfagia progressiva para sólidos e líquidos, náuseas, vômitos, tosse e perda de 
peso. A Endoscopia Digestiva Alta deve ser realizada para descartar diagnósticos alternativos e a 
Radiografia de Esôfago Estômago e Duodeno com Contraste pode sugerir Acalasia se encontrado 
estreitamento na junção esofagogástrica (sinal do bico de pássaro), sendo a Manometria de Esôfago 
confirmatória se houver falha no relaxamento do EEI e ausência de peristalse. O tratamento visa 
corrigir a obstrução funcional por meio de medicamentos, injeção de toxina botulínica, dilatação 
pneumática ou miotomia, que pode ser cirúrgica ou endoscópica (PANDOLFINO e GAWRON, 
2015). Portanto, o objetivo deste trabalho é descrever um caso típico de Acalasia. 

Metodologia: Paciente de 26 anos, do sexo masculino, motoboy, chega para consulta com queixas 
de soluços e disfagia há 7 meses. Relata que a disfagia inicialmente era somente para alimentos 
sólidos, progredindo para líquidos e acompanhada de vômitos alimentares pós-prandiais. Alega 
que os sintomas são parcialmente menores ao alimentar-se lentamente e em pequena quantidade, 
havendo piora se refeição copiosa. Após o surgimento dos sintomas citados, foi submetido 
à avaliação por meio de Endoscopia Digestiva Alta, a qual não demonstrou alterações. Afirma 
estar em uso de Domperidona e pastilhas mastigáveis cujo nome não soube especificar buscando 
alívio sintomas, o que, contudo, não tem eficácia. Durante esse período, o paciente refere ter 
perdido aproximadamente 12 quilos de maneira não intencional. Afirma que há cerca de um mês 
desenvolveu quadro de tosse exacerbada em locais quentes e após as refeições, em especial ao 
decúbito, eventualmente acompanhada de expectoração amarelada. Nega febre e dor torácica. 
Ao exame físico abdominal o paciente apresentava abdome plano, sem cicatrizes, abaulamentos 
ou retrações, ruídos hidroaéreos preservados, sem massas palpáveis ou dor à palpação ou à 
descompressão. Na consulta, trouxe o resultado de Radiografia de Esôfago Estômago e Duodeno 
demonstrando estreitamento da porção distal do esôfago ao nível da transição esofagogástrica 
com dilatação do esôfago à montante, compatível com Acalasia, associado a aperistalse primária 



Página 1019

de algumas ondas terciárias do esôfago médio e distal. Além disso, observou-se retenção do meio 
de contraste no esôfago até o seu terço proximal, associado a presença de resíduos alimentares, 
juntamente com opacificação parcial da câmara gástrica. Devido à associação da história clínica 
com o resultado dos exames de imagem foi possível determinar que se tratava de um caso típico de 
Acalasia. Diante disso, a conduta foi o encaminhamento do paciente para o tratamento cirúrgico. 

Conclusão: Portanto, conclui-se que a Acalasia é uma doença que muito limita a qualidade 
de vida pois possui sintomatologia incômoda e não há tratamento curativo. Pode ser tentado 
o tratamento medicamentoso, porém devido a sua baixa eficácia é comum que seja necessária 
abordagem cirúrgica. Também, podem ser precisas reintervenções, justificando a necessidade de 
orientação e acompanhamento do paciente.

Referências: PANDOLFINO, John E. e GAWRON, Andrew J. Achalasia: A systematic review. JAMA - 
Journal of the American Medical Association, v. 313, n. 18, p. 1841–1852, 2015.

SCHLOTTMANN, Francisco e PATTI, Marco G. Esophageal achalasia: current diagnosis and treatment. 
Expert Review of Gastroenterology and Hepatology, v. 12, n. 7, p. 711–721, 2018. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 145646/2019



Página 1020

ASMA: IMPACTO DO AVANÇO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

EM SEU MANEJO

Autor Principal: João Vítor Estivalete Penno

joaovpenno@gmail.com

Coautores: João Vítor Estivalete Penno; Felipe Severo Lanzini; Eduardo Cattapan Piovesan; Gabriela 
Tagliapietra Hartmann

Orientador: Thiago Malaquias Fritzen

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A asma é a doença respiratória crônica mais comum da infância e uma das principais 
causas de hospitalização em crianças (PATEL & TEACH, 2019). A doença é caracterizada por 
constrição e inflamação reversíveis das vias aéreas em resposta a agentes alérgenos. Os principais 
sintomas são dispneia, tosse, desconforto torácico e sibilos (REHMAN et al., 2018) . Atualmente, 
a asma é uma doença comum e de fácil tratamento. Contudo, no passado, a gravidade de suas 
exacerbações e a carência de métodos terapêuticos eficazes faziam da asma uma doença grave e de 
alto risco para o paciente. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo explorar a literatura 
existente e analisar comparativamente as medidas terapêuticas e fatores epidemiológicos da asma 
no passado e no mundo atual, a fim de estimar o impacto das tecnologias sobre o manejo da 
doença.

Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura sobre o manejo da asma em diferentes 
épocas. Pesquisou-se no SCIELO, PUBMED e GOOGLE SCHOLAR os descritores “Asma”, “Manejo 
da Asma” e “Epidemiologia da Asma”. A asma é uma doença conhecida que afeta a população há 
centenas de anos, existem referências sobre a doença em diversos períodos históricos. Os fármacos 
instituídos na sua terapia desde o princípio se mantém até os dias de hoje, sofrendo mudanças 
apenas na forma de administração. Inicialmente, nos anos 1900, seu tratamento era realizado com 
anticolinérgicos, muitas vezes administrados na forma de “cigarros de asma” (CHU & DRAZEN, 
2005). Com o tempo, outras medidas medicamentosas foram surgindo, como os broncodilatadores 
não anticolinérgicos, os broncodilatadores agonistas adrenérgicos e os corticosteróides, 
configurando o tratamento da forma que é conhecido na atualidade. Epidemiologicamente, 
a prevalência da asma aumenta cada vez mais (REHNAN et al., 2018). Estudos realizados na 
Escócia, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e diversos outros países, entre os anos de 1964-
1994 mostram tendência evolutiva em todas as nações. Dentre os fatores que contribuem para o 
aumento da prevalência da doença, destacam-se a maior presença de alérgenos no ar, o aumento 
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da poluição atmosférica, infecções respiratórias por vírus cada vez mais agressivos e o fato de 
que a asma afeta, principalmente, crianças e é uma doença crônica. Dessa forma, com o passar 
do tempo, a prevalência tende a aumentar (PLÁCIDO, 2004), Com relação ao impacto da doença, 
existem poucos dados que abordem a morbimortalidade da asma antes de 1980. Todavia, a análise 
dos dados de 1980 até os dias atuais é suportada pelas evidências epidemiológicas. Em Porto Rico, 
a mortalidade da asma foi analisada de 1980-2007. No total, houveram 4.232 mortes reportadas. 
De 1980-1988 foi observado uma redução de 4.35 para 3.84 mortes para cada 100.000 habitantes. 
De 1988-1998 notou-se um aumento de 4.81 para 6.56 óbitos para cada 100.000 habitantes. De 1999-
2007, houve redução de 4.89 para 2.02 mortes para cada 100.000 habitantes (BARTOLOMEI-DIAZ, 
et al. 2011). Após a implementação do CID-10, foi observada redução significativa do número de 
óbitos pela doença, fato que vai de encontro com as estatísticas mundiais. No Brasil, de 1980-2012, 
houveram, em média, 2.339 óbitos anuais como consequência da doença. A mortalidade, durante o 
período estudado, teve redução de 1,92 para 1,21 para cada 100.000 habitantes (BRITO et al., 2018).

Conclusão: O aumento da prevalência da asma a nível mundial, acompanhado da redução ou 
manutenção de sua mortalidade, indica que o avanço científico-tecnológico em seu manejo trouxe 
consigo resultados importantes. Dessa forma, é indispensável que continuem existindo incentivos 
à pesquisa científica, a fim de garantir a busca por inovação e solução de problemas.

Referências: BARTOLOMEI-DIAZ, J.A. et al. Asthma Mortality in Puerto Rico: 1980-2007. JAsthma, v. 48, 
n. 2, p. 202-209, 2011.

BRITO, T. DE S. et al. Mortalidade por asma no Brasil, 1980-2012: uma perspectiva regional. J Bras 
Pneumologia, v. 44, n. 5, p. 254-360, 2018.

CHU, E.K.; DRAZEN, J.M. Asthma: One Hundred Years of Treatment and Onward. Am J Respir Crit Care 
Med, v. 171, p. 1202-1208.

PATEL, S. J.; TEACH, S. J. Asthma. Pediatr Rev, v. 40, n. 11, p. 549-567, 2019.

REHMAN, A.; AMIN, F.; SADEEQA, S. Prevalence of asthma and its management: A review. J Pak Med 
Assoc, v. 68, n. 12, p. 1823-1827, 2018.

PLÁCIDO, J. L. A asma a nível nacional e mundial: perspectivas actuais e tendências de evolução. Rev Port 
Clin Geral, v. 20, p. 583-587, 2004.
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Introdução: O processo de formação profissional é um tema constantemente debatido. A 
partir do advento do ensino remoto, a temática ganhou grande espaço de discussão nas mídias 
sociais. Recentemente, devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19, passou-se a 
questionar, novamente, a forma e a efetividade da educação profissionalizante. Nesse contexto, 
salienta-se que a aprendizagem é imprescindível para que existam bons profissionais. Para que 
seja garantida a aprendizagem, é fundamental que os estudantes desenvolvam a habilidade de 
estudar efetivamente. Sabe-se que diversos fatores influenciam no processo de aprendizado e 
que diferentes métodos de estudo usufruem de diferentes fatores. O presente trabalho tem como 
objetivo explorar a literatura existente sobre métodos e fatores condicionantes do estudo e analisar, 
comparativamente, os resultados obtidos. Assim, demonstrar a importância de basear o processo 
de ensino-aprendizado em evidências científicas.

Metodologia: Realizou-se revisão de literatura sobre os métodos e fatores que contribuem para 
um melhor desempenho de estudo e aprendizado. Foi pesquisado no SCIELO e PUBMED os 
descritores “Métodos de Estudo”, “Como estudar efetivamente” e “Estudo eficaz”. A capacidade 
de estudar com eficácia é essencial, principalmente para fazer frente ao volume de informações 
ensinadas. O estudo eficaz depende de 2 fatores: o conteúdo estudado e como o indivíduo aprende. 
Assim, a aprendizagem autodirigida é um processo dinâmico no qual os alunos escolhem objetivos, 
monitoram o progresso e ajustam os padrões de estudo, desempenhando, assim, um papel crítico 
na aprendizagem. Metacognição é o ato de pensar sobre o próprio pensamento e reconhecer 
quando realmente se entende algo ou não (FOWLER et al., 2017; WEIDMAN & BAKER, 2015). 
Estudar em locais diferentes auxilia na evocação da memória e no aprendizado, independente da 
distância entre os locais (FOWLER et al., 2017; WEIDMAN & BAKER, 2015). Trabalhos em grupos, 
em que cada integrante aprende um tópico, ajudam a concretizar a aprendizagem por conta 
da preparação para o ensino e interação com os colegas. Mapas mentais são uma boa opção de 
revisão, permitindo a recordação factual. Flashscards são fáceis de transportar e podem ser usados 
??sozinhos ou em grupos. Vários programas da web criam flashcards com base no conteúdo em 
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estudo, alguns dos quais permitem a distribuição eletrônica entre alunos (FOWLER et al., 2017). 
O sono é essencial para uma boa aprendizagem. A privação do sono prejudica o desempenho do 
aluno por reduzir a resposta a estímulos, fato que reduz a eficácia do estudo. Recomenda-se a 
adoção de regularidade no sono, variando de 6 ou mais horas por dia. Cochilos entre sessões de 
estudo também podem ajudar. Uma dieta balanceada deve ser mantida, visto que a dieta afeta 
os níveis de energia, interferindo no estudo. Uma boa hidratação está associada à diminuição do 
cansaço e, consequentemente, maior capacidade de concentração (FOWLER et al., 2017). Além dos 
fatores supracitados, o nível de curiosidade individual sobre o tema influencia no seu aprendizado. 
Isso se justifica pelo fato da motivação intrínseca modificar o processo de aprendizagem, não 
apenas pelo maior interesse em buscar informações, mas por haver maior atividade cerebral ao 
nível de mesencéfalo, núcleos da base e hipotálamo, estruturas importantes para o processo de 
memorização. A partir disso, métodos de ensino e estudo que atinjam o interesse do aluno têm 
um impacto positivo na aprendizagem (GRUBER et al., 2014). Por fim, existem outros fatores 
que interferem na aprendizagem. Por exemplo, diferentemente do que se pensa, algum nível de 
estresse pode facilitar sinapses neuronais e aprimorar o aprendizado. O engajamento do aluno, o 
estilo individual e o envolvimento em diversas atividades multidisciplinares também aumentam 
a efetividade do estudo e da memorização do conteúdo (AUGUSTIN, 2014).

Conclusão: O bom aprendizado é imprescindível para uma formação acadêmica de qualidade. 
Assim, os métodos de estudo adotados pelos estudantes durante a aprendizagem configuram 
o futuro profissional que ele se tornará. Desse modo, é fundamental que as universidades e os 
alunos usufruam das evidências científicas para moldar seus métodos de ensino e aprendizagem.

Referências: AUGUSTIN, M. How to Learn Effectively in Medical School: Test Yourself, Learn Actively, 
and Repeat in Intervals. YALE J of Biol Med, v. 87, n. 2, p. 207-212. 

FOWLER, A. et al. How to study effectively. International Journal of Surgery Oncology, v.2, n. 6, 2017. 
DOI: 10.1097/IJ9.0000000000000031.

GRUBER, M. J.; GELMAN, B. D.; RANGANATH, C. States of Curiosity Modulate Hippocampus-
Dependent Learning via the Dopaminergic Circuit. Neuron, v. 84, n. 2, p. 486–496, 2014. 

WEIDMAN, J.; BAKER, K. The Cognitive Science of Learning: Concepts and Strategies for the 
Educator and Learner. Anesthesia & Analgesia, v. 121, n. 6, p. 1586-1599, 2015. DOI: 10.1213/
ANE.0000000000000890. 
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Introdução: A região Norte do Rio Grande do Sul é palco de históricos conflitos envolvendo 
questões fundiárias, confrontando povos indígenas que demandam a retomada da terra ou pela 
ampliação da área já demarcada, e agricultores que defendem o seu direito à propriedade da terra, 
apresentando as escrituras públicas das mesmas, passando décadas sem nenhuma solução. Em 
razão desta falta de solução e diálogo, os grupos em disputa utilizam da violência para impedir a 
ocupação pelo outro, o que faz necessário a intervenção de órgãos públicos que mediará e dialogará 
com ambos os grupos. O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir questões ligadas 
a conflitos agrários envolvendo indígenas da Terra Indígena da Borboleta e agricultores, na região 
Norte do Rio Grande do Sul. A TI da Borboleta compreende o espaço entre os rios Jacuizinho e 
Caixões, e desde 1987 luta pelos direitos e reconhecimento formal de sua condição indígena e pela 
regularização fundiária de cerca de 48.700 ha. 

Metodologia: Em termos de recurso de pesquisa, analisa-se a produção bibliográfica a respeito 
de Borboleta, principalmente os trabalhos dos antropólogos envolvidos no processo junto a 
FUNAI, dentre os trabalhos, Héber Grácio (2002) traz algumas entrevistas que realizou junto à 
comunidade de Borboleta, essas entrevistas serão analisadas para buscar compreender sobre o jogo 
identitário existente no movimento da Borboleta. Também se analisou os laudos antropológicos 
de identificação e delimitação de Terras Indígenas de todos os grupos que demandam terras na 
região. No primeiro momento, busca-se localizar geograficamente a Terra Indígena da Borboleta, 
traçando uma genealogia da ocupação do Planalto Rio-grandense até a formação do município de 
Espumoso, mapeando a partir da leitura bibliográfica a ocupação regional e as questões jurídicas 
voltadas à formação fundiária de Cruz Alta, Passo Fundo e Soledade. No segundo momento, trata-
se da ocupação e formação fundiária da Terra Indígena da Borboleta, a fragmentação e a disputa 
pela propriedade entre indígenas e agricultores. No terceiro momento, realiza-se uma revisão 
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bibliográfica, apontando o argumento central de alguns autores ao abordar a TI da Borboleta. 
Encerra-se a discussão com o processo de demarcação da TI Borboleta junto ao Ministério Público 
Federal, iniciado em 1999, e ainda em trâmite. O estudo dos conflitos agrários entre colonos/
agricultores e indígenas do movimento da Borboleta contribui para a discussão da temática dos 
conflitos agrários na região norte do Rio Grande do Sul, no contexto deste trabalho, iniciado na 
metade do século XIX com a instalação de colonos migrantes que adquiriram terras do Tnt. Cel. 
Antônio José de Mello Brabo, até os dias atuais. A trajetória dos indígenas de Borboleta reflete 
aspectos presentes nos atuais conflitos entre agricultores e indígenas. No entanto se distingue e se 
torna único dos demais, por conta de seu tamanho, divisão e diversidade de sujeitos reivindicantes, 
isto é, múltiplas identidades que se reúnem ao redor de um movimento que busca ter uma terra para 
chamar de sua, não precisando viver entre propriedades rurais, em bairros afastados das cidades, 
ou em outras terras indígenas da região e terras do Estado. Também nos permite compreender a 
diversidade indígena, isto é, o processo de “mistura” que sofreram ao longo dos séculos por meio 
de casamentos. 

Conclusão: O movimento da Borboleta caracteriza-se, portanto, de um aglomerado de 
identidades de sujeitos que, mesmo desconhecendo as origens do conflito e do movimento, 
reivindica a demarcação da terra para ter direito a uma parte. São sujeitos que desde 1987, ao 
tomar conhecimento de que seus antepassados eram indígenas e que podem ter direito à terra, vão 
ingressando no movimento. 

Referências: GRÁCIO, Héber Rogério. Identidade e discurso subalterno na comunidade de Borboleta. 
Revista Múltipla, Brasília, 7(13): 145 – 159, dezembro – 2002
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Introdução: Estarmos cercados de dispositivos vestíveis se tornou algo comum atualmente. 
Estes dispositivos estão empregados de tal forma que em que até mesmo vestimentas podem 
possuir estes equipamentos. Os vestíveis podem ser utilizados em variadas funções, uma delas é o 
monitoramento da respiração, este monitoramento é aplicado principalmente em duas áreas, nos 
esportes, como parâmetro para delimitar o limiar anaeróbico (LAn) [Carey et al. 2005]. A outra área 
em que é utilizado é na saúde onde seu uso é voltado a assistência de pessoas com complicações 
respiratórias, por exemplo, através do monitoramento constante pode-se antecipar uma crise de 
asma de um indivíduo, permitindo assim que as devidas ações sejam tomadas antecipadamente 
[Chu et al. 2019]. Considerando a importância do monitoramento respiratório na área da saúde, 
propõe-se o desenvolvimento uma solução para o monitoramento respiratório.

Metodologia: Para realizar o desenvolvimento da solução de uma solução para o monitoramento 
respiratório foi realizado entre os meses de setembro e outubro de 2020 um mapeamento sistemático 
da literatura. Este mapeamento teve como objetivo responder as seguintes três perguntas de 
pesquisa: Quais os parâmetros relacionados à respiração? Quais as técnicas utilizadas para a 
medição da respiração em vestíveis? Quais os sensores utilizados no monitoramento da respiração? 
Após a definição destes perguntas de pesquisa foi criada uma string de busca e esta executada 
em três diferentes bases, estas bases foram a Association for Computing Machinery (ACM), a 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), e a National Center for Biotechnology 
Information (NCBI). Como resultado da string de busca obteve-se 148 artigos, após foi realizado 
um processo de filtragem onde restaram 14 artigos. Com estes resultados encontraram-se as 
seguintes respostas para as questões de pesquisa. Em relação primeira questão, foram encontrados 
a frequência respiratória que consiste na quantia de inspirações e expirações em um determinado 
período [Massaroni et al. 2020]. O segundo parâmetro encontrado foi a taxa de volume, esta taxa 
representa o volume de ar expelido e inspirado durante a respiração [Chu et al. 2019]. Para a 
segunda questões foram encontrados seis técnicas sendo elas, estas foram dividas pela forma como 
que captam os sinais respiratórios, as técnicas encontradas são as seguintes, variação do volume 
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do peito, reflexão de sinais, variação da incidência de luz, movimentos do tronco, sinais sonoros, 
e dado ECG [Massaroni et al. 2020]. Já para a terceira questão foi encontrado onze sensores estes 
divididos em 3 grupos. O primeiro grupo consiste em sensores sonoros, onde foi encontrado os 
microfones. O segundo grupo consiste em sensores que detectam a alteração da parede torácica, 
nesta categorias foram encontrados os sensores resistivos, indutivos, capacitivos, fibra ótica, 
acelerômetros, giroscópicos, magnetômetros curvatura e radio frequência. Já no último grupo estão 
os que se baseiam na atividade cardíaca, onde se encontrou o sensor ECG [Massaroni et al. 2020]. 
Após a pesquisa foi desenvolvido e implementado um protótipo de vestível para o monitoramento 
respiratório, para isso utilizou-se dois sensores sendo eles um de curvatura e dois de deformação, 
estes sensores foram acoplados a uma faixa elástica, conectados a circuitos auxiliares e a um 
microcontrolador para o monitoramento de parâmetros respiratórios, os parâmetros aferidos 
foram frequência respiratória, tempo de expiração, tempo de inspiração, a distensibilidade de 
expiração e distensibilidade de inspiração. Para permitir ao usuário visualizar os dados coletados 
foi desenvolvido um aplicativo mobile e os dados sendo salvos em um banco de dados na nuvem. 
A validação dos dados foi realizada através de uma comparação entre os dados do vestível e uma 
contagem manual da para a frequência respiratória.

Conclusão: Neste trabalho buscou-se apresentar os parâmetros, métodos e sensores utilizados 
na monitoramento da respiração. Para isso foi desenvolvido um mapeamento sistemático de 
literatura. A partir desta revisão foi projetado e implementado uma solução para monitoramento 
respiratório através de vestíveis. Durante a implementação foi possível aferir mais parâmetros do 
que foi encontrado na literatura.

Referências: Carey, D. G., Schwarz, L. A., Pliego, G. J., and Raymond, R. L. (2005). Respiratory rate is a 
valid and reliable marker for the anaerobic threshold: Implications for measuring change in fitness. Journal 
of Sports Science and Medicine, 4(4).

Chu, M., Nguyen, T., Pandey, V., Zhou, Y., Pham, H. N., Bar-Yoseph, R., Radom-Aizik, S., Jain, R., Cooper, 
D. M., and Khine, M. (2019). Respiration rate and volume measurements using wearable strain sensors. npj 
Digital Medicine.

Massaroni, C., Nicol`o, A., Presti, D. L., Sacchetti, M., Silvestri, S., and Schena, E. (2019).Contact-based 
methods for measuring respiratory rate.
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Introdução: Este trabalho tem origem na disciplina de Estágio Supervisionado de Língua 
Portuguesa e Literatura III, na qual desenvolvemos um projeto didático voltado para o 1º ano do 
ensino médio. O planejamento desenvolvido a partir desse contexto foi fruto de um questionamento 
entre os autores: até que ponto as redes sociais são benéficas ou maléficas? Logo, o projeto se 
faz relevante por trazer em pauta discussões necessárias quanto às redes sociais e aspectos que 
as envolvem, principalmente quanto ao papel fundamental que elas desempenharam durante 
o período pandêmico e também, em contrapartida, pelas diversas questões problemáticas que 
rondam as empresas por trás dessas plataformas, como o vazamento de dados. Portanto, buscamos 
a conversa entre esses pontos divergentes no projeto.

Metodologia: O projeto em questão foi desenvolvido no primeiro semestre de 2021 e ficou 
configurado em oito planos de aula, contabilizando doze períodos, ao todo, voltados para o 1° ano 
do ensino médio. Os planos seguiram a temática escolhida, Redes sociais: duas faces controversas. 
Cada atividade pensada teve por objetivo destacar um dos lados dessas faces, e o projeto ao todo 
buscou provocar a conversa entre ambos, sem ignorar os dois gumes das redes sociais. Em virtude 
da pandemia, o projeto foi desenvolvido totalmente online, incluindo sua aplicação, que foi 
adaptada por meio de apresentações e discussões dos resultados obtidos com os planos de aula via 
Google Meet. O processo de elaboração do projeto representou enorme desafio para os estagiários, 
visto que o viés prático da disciplina não poderia ser realizado como ocorria em períodos pré-
pandêmicos. O maior desafio foi planejar para uma turma fictícia, com conceitos gerais do que 
seria importante desenvolver com adolescentes dessa idade em aula de língua materna. Entretanto, 
havia a clareza da importância do tema, da submersão nas redes sociais em que as novas gerações 
se encontram e de que “O ensino com base em gêneros deveria orientar-se mais para aspectos da 
realidade do aluno do que para os gêneros mais poderosos, pelo menos como ponto de partida” 
(MARCUSCHI, 2005, p. 32). Dessa forma, compreendendo o papel social da língua e relacionando-o 
com esse contexto, pudemos formular e construir um projeto com êxito, abrangendo questões 
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relevantes e atualizadas aos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018). A 
BNCC (2018), em sua seção sobre o componente Língua Portuguesa, pontua que os conhecimentos 
acerca da língua, gêneros, diferentes semioses devem ser construídos com intuito de desenvolver 
as capacidades de leitura e produção, que, por sua vez, ampliam o horizonte participativo dos 
alunos em práticas de diferentes esferas da atividade humana. Dessa forma, a BNCC (2018) 
também destaca a importância de experiências que contribuam para a ampliação do letramento 
em práticas de linguagem contemporâneas, como as da internet, que envolvem novos gêneros, 
novas configurações e formas de interação, e compete à escola a garantia da abordagem dessas 
práticas, com vistas à inclusão da diversidade e diferença. Entretanto, antes de tudo, “A escola é 
[...] lugar de socialização. Ao entrar na escola, cada aprendiz entra também em contato com outras 
comunidades, outros modos de ser, outros jeitos de falar, outras redes sociais.” (BAGNO, 2012, 
p. 28). Nessas perspectivas, o trabalho desenvolvido no projeto teve como sua base a missão de 
atender a essas demandas sociais que o documento assinala. Conversando com diferentes gêneros 
e perspectivas quanto às redes, o projeto buscou desenvolver a criticidade dos alunos frente a 
textos e realidades aos quais eles se expõem todos os dias, em todos os momentos em que eles 
estão conectados, para efetivamente trabalhar com as práticas de linguagem contemporâneas.

Conclusão: Por fim, apesar do projeto não ter sido aplicado da forma habitual, foi bem aceito 
nos grupos em que foi apresentado e há de se ressaltarem os diversos destaques positivos que 
o permeiam, como, principalmente, a estrutura que proporciona diálogo com o estudante, a 
focalização de temas relevantes à realidade dos alunos e o potencial de aprimoramento do senso e 
capacidade de reflexão críticos.

Referências: BAGNO, M. Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. 1. ed. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2012.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 07 ago. 
2021.

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: configuração, dinamicidade e circulação. In: BRITO, K. S.; 
GAYDECZKA, B.; KARWOSKI, A. M. (Orgs.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. União da Vitória: 
Kaygangue, 2005. p. 17-33.
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Introdução: A finalidade deste escrito é analisar, ainda que brevemente, a utilização de filmes, 
séries, curtas-metragens e animações na elaboração de planos de aulas de filosofia para alunos 
da educação básica. A potencialidade dessa arte de difundir imagens ao problematizar histórias, 
propondo a comunicação de certos saberes, informações e conhecimentos é muito grande, 
oportunizando ao expectador a apropriação de conceitos e a reflexão crítica sobre os mesmos. 
Apropriação e reflexão crítica de conceitos estão no núcleo do ensino da disciplina, sendo assim, a 
utilização de imagens fílmicas se apresenta como uma oportunidade valorosa de introduzirmos o 
ensino de filosofia, acreditando que tal arte nos apresente uma linguagem mais adequada do que 
a linguagem escrita para expressar melhor as intuições de alguns filósofos e de outros pensadores.

Metodologia: Na obra do filósofo argentino radicado no Brasil Júlio Cabrera, denominada “O 
cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes”, publicada pela editora Rocco em 
2006, o autor defende a teoria de que os filmes, mais do que experiências estéticas ou produtos de 
lazer para as massas, são conceitos-imagem, ferramentas poderosas para a exposição e a discussão 
de questões caras à humanidade. (CABRERA, 2006). O professor do Departamento de Filosofia 
da Universidade de Brasília acredita que os conceitos-imagem do cinema têm um alcance muito 
maior e um efeito bem mais intenso que os conceitos-ideia dos filósofos tradicionais, entretanto, 
não estabelece hierarquia entre eles, concedendo igual tratamento a filósofos e cineastas, indicando 
que ambos se complementam. (CABRERA, 2006). No capítulo I da obra citada, o autor disserta 
sobre pensadores páticos e pensadores apáticos diante do surgimento do cinema, propondo a 
noção de “logopatia” (do grego: “logos”, “razão”, e “páthos”, “sentimentos”), isto é, a de conceitos 
“cognitivo-afetivos”, tratando-os como capazes de problematizar a visão tradicional da filosofia 
sobre os conceitos, a que chama de apática e diz estar atrelada a conceitos puramente intelectuais. 
Prossegue com o raciocínio explicando que os filósofos eminentemente lógicos, que na noção 
proposta pelo autor, tratam-se de pensadores sem o elemento “pático” (ou seja, “pensadores 
apáticos”, como o mesmo define) teriam sido Aristóteles, São Tomás de Aquino, Descartes, Kant, 
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Wittgenstein, entre outros, cuja aproximação acontece pelo fato de se limitarem a tematizar o 
componente afetivo, mantendo o “phatos” como um objeto de estudo, apenas. Explica que isso não 
quer dizer que todos esses pensadores, de elevado valor para tradição filosófica, não analisaram 
a questão do impacto da sensibilidade e da emoção na razão filosófica, entretanto, fizeram isso à 
sua maneira, isto é, tematizaram o componente “pático”, fazendo referência a ele em suas obras, 
sem, no entanto, considerá-lo como uma forma de encaminhamento, como um elemento essencial 
de acesso ao mundo. Já os pensadores ditos “páticos”, como Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, 
entre outros, foram muito além. Entenderam o “phatos” como uma forma de encaminhamento, 
uma forma de, além de se apropriar do problema filosófico, dramatiza-lo, internalizá-lo, senti-lo 
na pele. Para os filósofos cinematográficos a apropriação de um problema filosófico será plena 
quando nossas bases de sustentação foram afetadas, sensibilizadas por ele. Aqui, a sétima arte 
se apresenta como uma ferramenta providencial para agregar elementos afetivos de juízo a visão 
intelectualista e tradicional dos conceitos, sustentando a proposta de filosofia “logopática” trazida 
pelo autor, como sendo uma ciência da ordem dos sentidos e não da verdade.

Conclusão: Um dos conceitos-chave deste escrito, a saber, a “logopatia”, é construído com 
a premissa de utilizarmos o cinema como recurso para problematizar histórias e propor a 
comunicação de certos saberes, na construção de planos de aulas de filosofia para estudantes do 
ensino básico. Concluímos que ensinar filosofia a partir desses dilemas se demonstra cada vez 
mais necessário e profícuo.

Referências: GALLO, Silvio. Metodologia do ensino de filosofia: uma didática para o ensino médio (livro 
eletrônico). Campinas, SP: Papirus, 2020.

CABRERA, JULIO. O Cinema Pensa: Uma introdução à filosofia através dos filmes. Tradução de Ryta 
Vinagre. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

KONDER, Leandro. Marx: vida e obra. 6. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Lisboa: Edições 70, 1989. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Organização e Introdução de Osvaldo Coggiola. 
São Paulo: Boitempo, 2005.
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Introdução: Como se sabe, uma universidade se constitui sobre o tripé ensino - pesquisa - extensão. 
Nesse sentido, o compromisso desta com a sociedade em que está inserida vai além da formação 
acadêmica, abrangendo também a produção científica e a divulgação dos conhecimentos, de modo 
que possam contribuir para o desenvolvimento da comunidade. É nesse viés que se desenvolvem 
as propostas da Revista Letrilhando - revista do Curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação 
em Letras, que apresentamos neste trabalho. Os objetivos deste trabalho são apresentar a revista 
e explicar como ela contribui para a produção e difusão de conhecimentos produzidos por alunos 
desses cursos, repercutindo positivamente na sociedade. 

Metodologia: A Revista Letrilhando é uma ação de extensão que reconhece e busca colaborar com 
o tripé do ensino-pesquisa-extensão que fundamenta o conhecimento produzido na universidade. 
A equipe editorial da Revista é composta por alunos da Graduação em Letras e do Programa de Pós-
Graduação em Letras (PPGL) da Universidade de Passo Fundo (UPF) e coordenada pela Profª Drª 
Luciana Maria Crestani. Existe desde 2018 e já publicou 139 trabalhos. Os editores são responsáveis 
por todo o processo de recebimento, seleção e publicação das obras recebidas. Com publicações 
semestrais, o foco da revista se volta à divulgação de ensaios, experiências de ensino, entrevistas, 
resenhas, resumos e práticas de leitura produzidos por alunos do Curso de Letras da Universidade 
de Passo Fundo. Além disso, também publica textos literários (poemas, contos, crônicas) produzidos 
por alunos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade de Passo Fundo. 
Com isso, o projeto proporciona um espaço para o compartilhamento de interesses e produções 
entre os alunos do Curso de Letras, PPGL e IFCH-UPF, ao mesmo tempo em que se configura como 
um espaço de introdução ao universo da publicação aos alunos autores e proporciona um período 
de experiência com seleção e organização de uma revista online aos alunos editores. Como não 
poderia deixar de ser, o espaço da Revista também instiga a produção acadêmica e literária e garante 
a troca de saberes necessária entre universidade e sociedade, com linguagem e aparência pensados 
para atrair não só o público universitário, mas qualquer sujeito interessado no conhecimento e na 
cultura produzidos na universidade. A fim de alcançar ainda mais o público fora da universidade 
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e estreitar o canal que liga a comunidade acadêmica à comunidade em geral, a Revista mantém 
um canal de comunicação no Instagram (@revistaletrilhando) com compartilhamento frequente 
das produções. Isto se deve ao reconhecimento da comunicação pelas mídias digitais por parte do 
projeto como uma importante ferramenta para a comunicação com o público em geral. Com este 
trabalho que integra alunos e comunidade, com trabalhos realizados pelos próprios graduandos 
e pós-graduandos, o projeto realiza o que Gadotti (2017), inspirado em Freire (1977), chama de 
co-participação dos sujeitos na Extensão Universitária. A partir desse modelo, o projeto procura 
encarar os sujeitos como autores em contato direto com o mundo e aptos a transformá-lo através 
das palavras. As visualizações no site da revista se mantêm constantes e desde o último ano têm 
passado de mil nos meses de publicação de nova edição, alcançando centenas de visitantes. Esta 
adesão mostra o interesse do público em geral pelo conteúdo produzido, reforçando a necessidade 
da extensão em saber comunicar-se nos ambientes virtuais.

Conclusão: Entendemos a revista como uma forma de crescimento acadêmico e artístico dos 
alunos que nela publicam e do público leitor, uma vez que instiga outros sujeitos à produção e 
ao compartilhamento dos trabalhos. As obras publicadas contribuem como fontes de reflexão, 
capacitação e inspiração aos profissionais da educação já fora dos muros da universidade, além de 
oportunizar a interação entre cursos. 

Referências: COSTA, Carmen Lucia Neves do Amaral et al. Contribuições da extensão universitária na 
sociedade. Caderno de Graduação: Ciências Humanas e Sociais. v. 1. n. 2. Sergipe, 2013. Disponível em: 
https://periodicos.set.edu.br/cadernohumanas/article/view/494. Acesso em: 02 jul. 2021, p.141-148. 

FREIRE, Paulo. Extensão e comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra,1977.

GADOTTI, Moacir. Extensão universitária: para quê? São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2017. 

PADILHA, Paulo Roberto. Currículo intertranscultural: novos itinerários para a educação. São Paulo: 
Cortez e Instituto Paulo Freire, 2004.



Página 1034

A BNCC E O ENSINO DE LÍNGUAS: UMA PROPOSTA DE 

EXTENSÃO VOLTADA AO ESPANHOL

Autor Principal: Josiane Boff

josianeboff@hotmail.com

Coautores: Josiane Boff; Elaine Ribeiro; Mariane Rocha Silveira

Orientador: Gisele Benck de Moraes

Área: Letras, Linguística e Artes 

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A língua espanhola tornou-se novamente obrigatória no Estado do Rio Grande 
do Sul, porém, o idioma não é previsto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Logo, 
essa nova realidade requer que se discuta e que visualize novas perspectivas de ensino junto 
aos professores do componente que já atuam nas escolas. Nesse sentido, este estudo objetiva 
apresentar uma proposta de formação continuada intitulada Ensino de língua espanhola e a 
BNCC: estratégias e desafios no contexto atual, ofertada pela Universidade de Passo Fundo (UPF) 
de forma remota. A proposta teve como principal embasamento teórico a Base Nacional Comum 
Curricular (BRASIL, 2018) no que se refere ao ensino de língua estrangeira e Rojo (2012) no que 
tange aos multiletramentos. A seguir, apresentamos a contextualização e a base teórica que ancorou 
nossa proposta e, em seguida, a metodologia utilizada e a proposta do curso ministrado. Por fim, 
encerramos com as considerações finais. 

Metodologia: Ao longo dos anos, o ensino de Espanhol vem sofrendo muitas modificações 
e sanções em um âmbito nacional, atingindo diretamente os professores de Língua Espanhola. 
Pensando numa retrospectiva não tão distante assim, a Lei 11.161, sancionada em 12 de junho 
de 2005, para ser implementada em todas as escolas brasileiras até o ano de 2010, constituiu-se 
como uma forte ação político-linguística de inclusão do Espanhol no Brasil. A oferta do ensino do 
idioma na rede de Educação Básica, facultativa no ensino fundamental, mas que muitas escolas 
possibilitaram aos estudantes a oferta, e de modo obrigatório no ensino médio, foi, com certeza, 
um grande avanço para o ensino de línguas estrangeiras. Porém, com outras mudanças em 
nível nacional, a obrigatoriedade do Espanhol foi precarizada e, nesse sentido, a Base Nacional 
Comum Curricular não mais prevê o ensino de espanhol como obrigatório, mas somente nos 
itinerários formativos e de acordo com a decisão e o desejo da escola e da comunidade local. No 
entanto, no Rio Grande do Sul, em 2018, um movimento coordenado pela Deputada Estadual 
Juliana Brizola, conseguiu a aprovação, junto à Assembleia Legislativa, da Emenda Constitucional 
número 74/2018, inserindo novamente a obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas de 
Educação Básica do estado. O curso de extensão Ensino de língua espanhola e a BNCC: estratégias 
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e desafios no contexto atual, considerando que o mercado de trabalho e, principalmente o da 
escola, exige profissionais multiculturais, tecnológicos e capazes de trabalhar em/com diversos 
níveis de ensino, teve como objetivo principal propor soluções didático-pedagógicas e discutir 
os desafios de ensino da língua espanhola como língua estrangeira no atual cenário nacional e 
global pela perspectiva da BNCC (BRASIL, 2018). É frequente o discurso de que o documento está 
alicerçado sobre os princípios dos multiletramentos (ROJO, 2012) e essa pedagogia propõe que a 
escola tome para si o trabalho com a multiplicidade semiótica, cultural e tecnológica envolvidas 
nas práticas sociais. Para tanto, organizou-se de forma que as ministrantes -professoras do curso 
de Letras e doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Letras da UPF - e os participantes 
- professores de língua espanhola e estudantes do curso de Letras - tivessem contato síncrono 
(via Google Meet) e assíncrono (via Google Classroom). Nesse sentido, a formação continuada 
aconteceu durante quatro encontros, com duração total de 8 horas (4 horas de leitura), distribuídos 
de forma a contemplar as seguintes abordagens: Ensino de língua espanhola na perspectiva da 
BNCC. Reflexões sobre a docência e o ensino de espanhol no contexto atual; Multiculturalidade: 
cultura e literatura nas aulas de espanhol; Práticas pedagógicas no ensino do espanhol como 
língua estrangeira; Letramento multimodal em práticas de leitura e de escrita no ensino de língua 
espanhol. 

Conclusão: O curso de extensão ofertado pela Universidade de Passo Fundo permitiu à instituição 
demonstrar seu papel comunitário e formativo de professores de Espanhol, vinculando teoria à 
prática a serem desenvolvidas em sala de aula e possibilitando condições adequadas para que os 
docentes atuem com o ensino de Espanhol e possam enfrentar as problemáticas apresentadas pelo 
contexto atual desse idioma.

Referências: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. 
Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 27 jul. 2021. 

ROJO, R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens na escola. In: ROJO, R.; 
MOURA, E. (orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. p. 11-31.
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Introdução: A presente pesquisa busca analisar a obsolescência programada sob a ótica do meio 
ambiente, para compreender essa técnica utilizada pela indústria para reduzir a vida útil dos 
produtos, de forma que estes se tornem obsoletos e sejam descartados. Justifica-se a importância 
do tema, tendo em vista que se vive em uma sociedade de hiperconsumo, em que o núcleo é 
o comprar e o consequente descartar, o que acaba por trazer inúmeras consequências ao meio 
ambiente. Com a obsolescência programada, o consumidor é forçado a trocar um produto que 
acabou de adquirir por outro novo, fato que faz com que a vida útil do bem seja encurtada. À 
vista disso, objetiva-se compreender, a obsolescência programada na sociedade de hiperconsumo 
e a necessidade de educação ambiental e educação para o consumo visando minimizar os graves 
danos ambientais que são ocasionados pelo descarte irresponsável de resíduos, a fim de concretizar 
o consumo sustentável. 

Metodologia: O consumo sempre esteve presente na história humana, já o consumismo se 
apresenta como um dos elementos centrais que definem a pós-modernidade, o que faz com que se 
entenda a atual sociedade como de hiperconsumo. Esta sociedade “promove, encoraja ou reforça 
a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, e rejeita todas as opções 
culturais alternativas”. Assim, “todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por 
vocação (ou seja, ver e tratar o consumo como vocação)” (BAUMAN, 2008, p. 71-72). Na sociedade 
de hiperconsumo, os objetos têm uma vida cada vez menor, obrigando o consumidor a comprar 
mais e com maior rapidez, criando a figura da obsolescência programada que consiste “no fato 
de fazer nascer a necessidade da nova compra antes do tempo em que esta seria naturalmente 
esperada” (NEVES, 2013, p. 2). A obsolescência programada e a consequente compra excessiva de 
bens trouxe inúmeras preocupações, em especial com o meio ambiente, que se trata de um direito 
transindividual e deve ser protegido e resguardado por todos os que habitam o planeta. Assim, 
a rápida compra e descarte de bens atinge o meio ambiente, prejudicando o desenvolvimento 
sustentável. Como consequência da obsolescência planejada, dos avanços tecnológicos e com 
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a diminuição do tempo de vida útil dos produtos, tem-se um grande aumento de resíduos, 
principalmente eletrônicos, que se não forem descartados adequadamente podem causar danos 
muitos sérios ao meio ambiente. Nesse sentido, tem-se como consequência uma sociedade que 
consome de forma insustentável, tendo em vista que “a capacidade de regeneração da Terra já 
não acompanha a demanda: o homem transforma os recursos em resíduos mais rápido do que 
a natureza consegue transformar esses resíduos em novos recursos” (LATOUCHE, 2009, p. 27). 
Dessa forma, percebe-se que a produção de lixo decorrente da obsolescência programada, nessa 
grande escala, agride o meio ambiente e provoca o desequilíbrio do sistema. Observa-se que o 
meio ambiente não é uma fonte inesgotável de energia e de matéria-prima, e que não é possível 
abrigar todos os dejetos produzidos pelas indústrias. Portanto, quando se trata do meio ambiente e 
do consumidor, vê-se que há proteção legislativa, porém que a mesma não basta. O meio ambiente 
constitui-se necessário para a sobrevivência humana e para que haja a possibilidade de consumir 
em um futuro não muito distante, é necessária a efetiva educação para o consumo e da educação 
ambiental, buscando a cooperação de todos a fim de efetivar o consumo sustentável de modo a não 
prejudicar o meio em que vivemos. 

Conclusão: É imprescindível a implementação de políticas públicas, em especial, de educação 
para o consumo e de educação ambiental para a modificação das ações dos consumidores. Assim, 
as pessoas devem adotar um novo modelo de consumir, visando minimizar as consequências 
ambientais. Somente com a cooperação de todos será possível alcançar o consumo consciente e 
efetivar a sustentabilidade ambiental.

Referências: BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 
Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

LATOUCHE, Serge. O pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução por Claudia Berliner. São 
Paulo: Editora WMI Martins Fontes, 2009.

NEVES, Julio Gonzaga Andrade. A obsolescência programada: desafios contemporâneos da proteção ao 
consumidor. Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, v. 23/2013, 
p. 321 – 340, p. jan./jun 2013.
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Introdução: A sociedade passou e está passando por inúmeras mudanças, principalmente no que 
concerne as revoluções tecnológicas e os meios de comunicação, visando, principalmente, suprir 
necessidades informacionais, ocasionado inúmeros benefícios para o estilo de vida do cidadão. 
Dessa forma, a presente pesquisa visa analisar a inteligência artificial utilizada nas relações de 
consumo e a vulnerabilidade do consumidor no ambiente virtual. Justifica-se a importância do 
tema, pois as transformações tecnológicas que deram origem à internet, possibilitaram o surgimento 
de novas formas de comercialização de bens e serviços, por meio do comercio eletrônico. Assim, 
objetiva-se compreender a sociedade consumocentrista e sua relação com a inteligência artificial, 
bem como a vulnerabilidade do consumidor no comércio eletrônico.

Metodologia: O consumo se encontra na essência da sociedade contemporânea e tornou-
se um pressuposto para uma existência digna. Nas últimas décadas o consumo foi fortemente 
acelerado em função da economia globalizada e do acesso à internet. Contudo não se trata apenas 
do consumo de produtos e serviços essenciais, mas também de bens supérfluos e desnecessários, 
dando azo a uma sociedade consumocentrista. A sociedade de consumocentrista caracteriza-se pela 
incessante vontade de consumir, ou seja, quanto mais se consome mais se gostaria de consumir. O 
consumocentrismo se caracterizou por um consumo exagerado que se coloca no centro da sociedade 
contemporânea. Com o desenvolvimento da internet, o ambiente digital passou a ser visto como 
solo fértil pelo setor corporativo como forma de imprimir maior agilidade aos negócios. Assim 
ocorreu o surgimento do e-commerce no Brasil e no mundo, que pode ser traduzido como comércio 
eletrônico e que modificou a forma como pessoas e empresas transacionam mercadorias (produtos 
e serviços) de todos os tipos. Para realizar compras no comércio eletrônico “é necessário o cadastro 
e a transferência de informações pessoais, privadas e intimas”. Essas informações “alimentam um 
banco de dados, conhecido como big data, o qual futuramente pode ser objeto de tratamento pelos 
algoritmos, gerando padrões e prevendo resultado” (BORGES; LUNARDI, 2019, p. 135). Essas 
informações são armazenadas e futuramente passam a ser utilizadas pela inteligência artificial 
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que é “sistema computacional criado para simular racionalmente as tomadas de decisões dos seres 
humanos, tentando traduzir em algoritmos o funcionamento do cérebro humano” (TEIXEIRA; 
CHELIGA, 2020, p. 16-17). As aplicações da inteligência artificial estão intrinsicamente ligadas 
ao nosso cotidiano, como por exemplo nos websites de buscas na Internet. Os fornecedores se 
utilizam dessa tecnologia para indicar padrões consumo. Partindo do comportamento do usuário, 
a tecnologia artificial passa a limitar quais as publicações mostrar ao usuário, recomendando 
produtos. Essas recomendações buscam aumentar a receita obtida através de mecanismos que 
filtram os dados e preferências do usuário, ofertando-lhes produtos com maior propensão de 
compra. Com a utilização dessas técnicas, o consumidor, que já tem presumida sua vulnerabilidade 
(técnica, jurídica e econômica) em qualquer relação de consumo, acaba tendo a mesma agravada 
no comércio eletrônico, tendo em vista que passa a ser bombardeado por sugestões e padrões 
de consumo que poderão surtir reflexos devastados na sua liberdade de escolha. Dessa forma, 
destaca-se que existem grandes benefícios para a empresa e para o consumidor com o uso da 
inteligência artificial, porém é necessário que o Código de Defesa do Consumidor e demais 
legislações exponham mecanismos de proteção adequados ao vulnerável de modo que sua 
liberdade de escolha não seja prejudicada.

Conclusão: Conclui-se que as inovações e a inteligência artificial não são um mal em si mesmas. É 
evidente o desafio diante das relações de consumo na internet, porém, deve-se almejar a conciliação 
dos avanços tecnológicos à tutela jurídica, de forma a não engessar a inovação, mas garantindo 
que o direito avance também, visando proteger os direitos fundamentais dos consumidores 
vulneráveis. 

Referências: BORGES, Gustavo Silveira; LUNARDI, Henrique Lapa. A relação de consumo e a inteligência 
artificial: reflexões acerca da vulnerabilidade do consumidor. In: XXVIII CONGRESSO NACIONAL DO 
CONPEDI BELÉM – PA, 28, 2019, Belém. Anais. Florianópolis: CONPEDI, 2019. p. 125-144. Disponível em: 
<http://conpedi.danilolr.info/>. Acesso em: 26. Jul. 2021.

CHELIGA, Vinicius; TEIXEIRA, Tarcisio. Inteligência artificial: aspectos jurídicos. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2020.
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Introdução: A sociedade tem como uma de suas características o incessante incentivo à aquisição 
de bens e serviços, por esse motivo ela é denominada de sociedade consumocentrista. Com o 
aumento das relações de consumo, também ocorreu o crescimento dos conflitos relativos a estas 
compras e, consequentemente, a necessidade de soluções mais céleres. Justifica-se a relevância da 
pesquisa em face da sobrecarga do poder judiciário, visando harmonizar as relações de consumo 
e garantir o acesso aos direitos do consumidor, buscando diminuir a judicialização como forma 
de solução de conflitos. Objetiva-se analisar se os meios alternativos de resolução de conflitos são 
instrumentos efetivos nas relações consumeristas, a fim de garantir aos consumidores sua real 
proteção. 

Metodologia: O consumo é uma atividade presente em toda sociedade humana e é parte 
integrante da vida das pessoas. Mas, a doutrina afirma que, um dos elementos centrais que 
define a pós-modernidade é o consumismo, o que faz com que se defina a atual sociedade como 
consumocentrista. A pandemia gerada pela Covid-19 impactou na vida da população mundial, 
principalmente no âmbito consumerista, o que ocasionou um aumento significante de conflitos 
nas relações consumeristas, gerando, consequentemente, uma grande demanda para a resolução 
desses litígios (CNJ, 2021). A forma de resolução de conflitos mais comum no Brasil é a ação 
judicial, ocorre que, o judiciário já se encontra sobrecarregado a muito tempo. Ainda, vivemos 
em uma sociedade da pressa, em que busca-se ferramentas para que os litígios sejam resolvidos 
rapidamente. Levando isso em consideração, denota-se a necessidade de novas formas de 
resolução de conflitos, os quais necessitam de um novo tipo de cultura na solução de conflitos, 
tanto por parte dos cidadãos quanto pelos operadores do direito. Assim, assinala-se a conciliação, 
a mediação, a negociação, bem como outros mecanismos alternativos de solução de conflito de 
consumo, como formas de desafogamento do Poder Judiciário. A Mediação “é uma forma de 
solução de conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as 
partes, para que elas construam, com autonomia e solidariedade, a melhor solução para o conflito” 
(CNJ, 2021). Assim, o propósito da mediação é findar o litígio existente entre as partes por meio de 
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um acordo. A conciliação normalmente é utilizada para dirimir litígios entre os conflitantes que 
não possuem um vínculo anterior ao problema. É um processo consensual breve, que busca uma 
efetiva harmonização social e a restauração, dentro dos limites possíveis, da relação social das 
partes” (CNJ, 2021). Outro meio de resolução de conflitos é a negociação, método essencialmente 
autocompositivo, tendo em vista que nelas, via de regra, não há a participação de terceiros. Assim, 
trata-se de um processo no qual os envolvidos conversam buscando uma forma de satisfazer seus 
interesses. Ainda, deve-se lembrar a existência de outros mecanismos alternativos de solução de 
conflito de consumo, que são exercidos pelo Procon, Ministério Público, Defensoria Pública e, 
também, pelos Balcões do Consumidor. O Balcão do consumidor é uma alternativa acadêmica que 
tem como foco trabalhar a mediação nas relações de consumo e desenvolve atividades de educação 
para o consumo. Demostra-se a efetividade do Balcão do Consumidor tendo em vista que o índice 
de solução dos procedimentos abertos no supera os 75%. Tais meios possuem características 
de suma importância, quais sejam a celeridade, o menor custo para as partes e a necessidade 
de se chegar a um acordo que seja bom para ambas as partes. Desta forma, pode-se constatar 
que, os meios alternativos de resolução de conflitos atendem os anseios dos consumidores e dos 
fornecedores. 

Conclusão: Constata-se que, no âmbito das relações de consumo, é essencial a promoção de 
mecanismos que valorizem a celeridade na solução do conflito. Denota-se que os meios de resolução 
de conflitos são de grande eficácia para obter uma solução de forma amigável, proporcionando 
ao jurisdicionado à disposição de meios efetivos para resolver seu litígio e promovendo o 
desafogamento do poder judiciário.

Referências: FRADE, Catarina. A resolução alternativa de litígios e o acesso à justiça: a mediação do 
sobreendividamento. Revista Crítica de Ciências Sociais, 65/2003.

MAGANHINI, Thais Bernardes; MORAES, Daniele Alves. Apontamentos sobre o acesso à justiça e os 
meios alternativos de solução de conflitos. CONPEDI, Florianópolis, 2015.

PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. 
Consumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contemporânea. Revista Direito 
Ambiental e sociedade, Caxias do Sul, v. 6, n. 2, p. 264-279, 2016. Acesso em: 22 jul. 2021.



Página 1042

A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE INVESTIGAÇÃO E 

DIÁLOGO 

Autor Principal: Julia Costa Oliveira

181739@upf.br

Coautores: Julia Costa Oliveira

Orientador: Altair Alberto Fávero

Área: Ciências Humanas

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: O trabalho tem por objetivo abordar os princípios da investigação e do diálogo a 
partir dos ensinamentos de Elli Benincá (2010) influenciado pelo pensamento de Paulo Freire. 
O tema do estudo está centrado na seguinte pergunta: quais são os elementos fundamentais de 
uma prática pedagógica baseada na investigação e no diálogo? Diálogo para Benincá (2010, p.110) 
“significa a manifestação recíproca das pessoas por meio da palavra”, pois quem pronuncia a 
palavra, “mostra sua intimidade”, “revela seu interior”, “torna visível o invisível”, “revela o 
oculto”. Nesse sentido, o estudo busca analisar o potencial do diálogo e da investigação como 
elemento central para o ensino e a aprendizagem (FÁVERO e CASAGRANDA, 2001), bem como 
a ideia de diálogo como “encontro hermenêutico” (FÁVERO et al, 2007). Num contexto marcado 
pela visão instrumentalizada de educação, a perspectiva dialógica e investigativa se apresenta 
promissora para a formação cidadã.

Metodologia: O trabalho consiste num estudo teórico/bibliográfico onde serão tratados os 
conceitos de investigação e diálogo nas obras Educação: práxis e ressignificação pedagógica 
(BENINCÁ, 2010), Filosofia vai à escola (LIPMAN, 1990), Diálogo e aprendizagem (FÁVERO 
e CASAGRANDA, 2001) e Diálogo e investigação (FÁVERO et al, 2007). O estudo defende a 
ideia de que o papel do educador é instigar seus educandos para uma compreensão em práticas 
investigativas que proporcionem o aperfeiçoamento e a humanização mediados pelo diálogo. 
Para Lipman (1990), o processo de aprender é despertar com a mesma alma de descoberta que 
predominou quando foi descoberto. Dessa maneira “quando esse espírito, que é verdadeiramente 
o espírito de investigação, predominar na sala de aula, as crianças trabalharão avidamente os 
conteúdos das artes, das ciências e das humanidades por elas mesmas e se apropriarão deles 
por elas mesmas” (LIPMAN, 1990, p.38). Esse ensino por meio da comunidade de investigação 
proporciona o diálogo, o envolvimento e a capacidade de respeitar os pontos de vista em um 
debate e as diferenças. Mas afinal, o que significa diálogo? Para Benincá (2010, p.116) o diálogo, 
“não é utilizado apenas como estratégia pedagógica para a consecução dos objetivos propostos, 
mas é concebido também como princípio educativo”. Isso significa que no confronto as partes 
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precisam se pronunciar, pois se constitui num “processo dialético entre consciências que se 
anunciam e se pronunciam”. Nesse sentido, o diálogo entre professor e aluno acontece quando 
ambos estiverem sintonizados num tema/problema comum. Dessa forma, uma das principais 
funções do educador é motivar o educando a se expressar e tirar de dentro as ideias, e mediar seu 
pronunciamento, buscando que o educando compreenda e nela se veja. “Simplesmente não haverá 
diálogo entre professor e aluno se este não conseguir expressar os conteúdos que envolvem seu 
viver” (BENINCÁ, 2010, p.113). A troca de saberes e vivência se estabelece por meio do diálogo, 
mas para que haja essa troca o educador tem que iniciar o diálogo, mediá-lo, tendo em vista a 
experiência do educando. Nessa troca de experiencias, o educador em sala de aula estabelece uma 
convivência com os educandos e sensibiliza-os para os debates, auxiliando o educando a tomar 
consciência dos acontecimentos e explicando os pontos mais confusos nesta caminhada. Assim, a 
aula é um momento de diálogo, no qual o educando sente necessidade de se pronunciar e vencer 
suas inquietações, e também discordar dos pontos de vista do educador. Em síntese, a aula é um 
momento para consumir analogia dos fatos, colocando em forma lógica, fazendo ter consciência e 
experiência e posicionando significados. 

Conclusão: O exercício da educação para a liberdade e construção de um mundo mais justo e 
igualitário, necessita de saberes libertadores possibilitados pelo diálogo e pela investigação. Nesse 
sentido, Benincá (2010), com sua humildade e provocações nos direcionou neste breve ensaio. 
Suas ideias nos trazem pontos importantes para fazermos a leitura da realidade com ousadia e 
comprometimento. 

Referências: BENINCÁ. Elli. Práxis e ressignificação pedagógica. Org. Eldon Henrique Muhl. Passo 
Fundo. Ed. Universidade de Passo Fundo, 2010. 

FÁVERO, A.; CASAGRANDA, E. (org.). Diálogo e aprendizagem. Passo Fundo: Clio, 2001.

FÁVERO, A. et al. Diálogo e investigação. Passo Fundo: Méritos, 2007.

LIPMAN, M. A filosofia vai à escola. São Paulo: Summus, 1990.
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Introdução: Pensar a Filosofia na perspectiva educacional a partir de Matthew Lipman (1990) 
e Martha Nussbaum (2015) é fundamental nos dias atuais. Vivemos um período conturbado, 
de profundas crises e retirada de direitos fundamentais à sociedade, dentre eles, encontra-se 
a mudança sob o prisma da modernização da escola, voltada ao gerencialismo aos moldes da 
ideologia neoliberal. Assim, o estudo filosófico e a disciplina de Filosofia acabam sendo substituídos. 
Desde esta perspectiva, defendemos a posição de que a Filosofia é uma disciplina necessária para o 
pensamento crítico, pois possibilita a investigação e o diálogo. A educação e o ensino da Filosofia 
estão profundamente entrelaçados, no que diz respeito a missão de tornar os sujeitos autônomos 
e capazes de pensar por si mesmos. Num cenário em que a educação passa por um processo de 
“empresariamento” o ensaio tem por escopo denunciar a engrenagem instrumentaliza a educação. 

Metodologia: Trata-se de um estudo teórico/bibliográfico ancorado nas ideias de Lipaman 
(1990) Nussbaum (2015). A Filosofia enquanto projeto de uma “educação para o pensar” (LIPMAN, 
1990), tem como propósito fundamental a formação de sujeitos autônomos capazes de pensarem 
por si mesmos. A etimologia da palavra educação vem do latim educare, por sua vez ligado a 
educere, verbo composto do prefixo ex (fora) + ducere (conduzir, levar), e significa literalmente 
‘conduzir para fora’, ou seja, preparar o indivíduo para o mundo. O sentido por trás desse 
significado nos leva a entender que a educação permite aos sujeitos desenvolverem as capacidades 
necessárias para colocar-se diante do mundo e expandirem sua capacidade de liberdade, 
julgamento e discernimento. Neste estudo, nos propomos defender que a Filosofia é essencial 
para uma educação seja humanizadora e capaz de transformar a sociedade. Uma caracterização 
precisa e importante da proposta de Lipman para a educação tem como objetivo “desenvolver o 
pensamento e o raciocínio dos alunos do primeiro e segundo grau através de discussões filosóficas 
nas salas de aula” (LIPMAN,1990, p.9). Dessa forma, tudo depende de converter a sala de aula 
em uma comunidade de investigação que ultrapasse o modelo de memorização de conteúdos e 
informações vazias. Por investigação “compreende-se a perseverança na exploração autocorretiva 
de questões consideradas, ao mesmo tempo, importantes e problemáticas” (LIPMAN, 1990, p.37). 
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É interessante notar que as questões refletidas na comunidade de investigação, brotam do contexto 
do aluno e de questões emergentes e interdisciplinares. Diante disso, podemos destacar que a 
principal função da educação é de ser formativa e atrelada à Filosofia. Na tradição ateniense, a 
educação filosófica simbolizava uma investigação compartilhada como modo de vida, ela precisa 
preparar as pessoas para uma vida democrática. Assim, para realizar essa democracia, precisamos 
de cidadãos esclarecidos, capazes de colaborar uns com outros, na construção e no aprimoramento 
de ideias, de propostas e de leis que garantam a possibilidade de uma vida digna a todos. Nesse 
sentido, a filósofa contemporânea Martha Nussbaum (2015) com profundidade em seus escritos, 
propõe uma educação socrática, que estimule os alunos a refletir e a argumentar por si próprios, 
na qual não seja preciso a submissão à tradição e a autoridade, mas que haja sentido naquilo 
que está sendo estudado e aprofundado. É através da pedagogia socrática que os alunos poderão 
desenvolver a capacidade argumentativa, crescendo com o foco no questionamento crítico e no 
exame das próprias certezas. Em suma, é preciso um modelo de educação que prepare, por meio 
de exercícios efetivos, para “analisar, examinar cuidadosamente e resolver problemas de forma 
criativa” (NUSSBAUM, 2015, p.65), onde os alunos não sejam apenas ouvintes passivos que 
reproduzem conhecimento, mas que desenvolvam suas capacidades de ser e fazer. 

Conclusão: Trouxemos neste estudo algumas evidências sobre a missão da Filosofia nos dias 
atuais e sua importância para a formação humana. precisamos defender uma educação humanística 
para todos, no qual os alunos experienciem um saber capaz de transformar suas vidas e com isso 
serem capazes de “questionar os problemas contemporâneos da educação” (FÁVERO; TONIETO; 
CONSALTÉR e CENTENARO, 2021, p.13). 

Referências: FÁVERO, A.A.; TONIETO, C.; CONSALTÉR, E.; CENTENARO, J.B. (orgs.). Leituras sobre 
Martha Nussbaum e a educação. Curitiba: CRV, 2021.

LIPMAN, M. A filosofia vai à escola. São Paulo: Summus, 1990, 252 p. 

NUSSBAUM, M. Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015.
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Introdução: Os artrópodes são animais invertebrados, correspondem a cerca de 80% de toda 
a biodiversidade animal, incluindo mais de 1 milhão de espécies conhecidas (FRANSOZO 2018) 
e possuem grande importância ecológica, sendo considerados bioindicadores (MCINTYRE et 
al., 2001). A urbanização tem tomado cada vez mais extensão, abrangendo mais da metade da 
população humana mundial, processo que influencia nos ecossistemas, nas alterações climáticas e 
na fragmentação de habitats (BANG, FAETH 2011). Incluindo a conversão de um habitat natural, 
o transformando em um ambiente heterogêneo e dinâmico com frequentes ações antrópicas. A 
constante expansão urbana forçou esses animais a interagirem com esses meios, sendo por busca 
de alimento ou abrigo. A composição da comunidade desses animais é uma maneira de observar 
as respostas da biodiversidade sobre o uso do solo urbano (MCINTYRE et al. 2001). Com isso, 
observamos a comunidade de artrópodes presentes em jardins residenciais de Passo Fundo. 

Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 
onde foram realizados registros fotográficos de artrópodes avistados no interior e jardins de 
residências. Para a realização das fotos, foram utilizadas câmeras fotográficas semiprofissionais e 
celulares. Elaboramos um catálogo a partir das espécies listadas, disponibilizamos o QR code para 
acesso em anexo. A identificação dos indivíduos foi desenvolvida com o auxílio de bibliografias 
da área, chegando ao nível taxonômico de gênero ou espécie, quando possível. Foram encontradas 
115 espécies, distribuídas em 14 famílias, destacando-se, Lepidoptera (45), Coleoptera (25) e 
Hymenoptera (10) com maior número de espécies. O grande número de espécies de lepidópteros, 
pode estar relacionada com a presença de plantas no jardim, estas se tornam uma fonte de 
alimento, essencialmente aquelas com flores que possuem fonte de néctar. Além de indivíduos 
com este hábito alimentar, encontramos também espécies frugívoras, que se alimentam de frutas 
fermentadas, seiva de plantas ou matéria orgânica em decomposição. Obtivemos muitas espécies 
com caráter generalista, que ocorrem em ambientes florestais e antropizados, como, Heraclides 
astyalus (Godart, 1819), Vanessa braziliensis (Moore, 1883), Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) e 
Adelpha syma (Huber, [1819]) (GRAZIA et al., 2008). Os Coleópteros, segunda família mais diversa, 
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obtivemos duas espécies conhecidas como joaninha, Cycloneda sanguinea (Linnaeus, 1763) e 
Harmonia axyridis (Pallas, 1773), ambas realizam o controle biológico de pulgões. Ainda quanto 
aos coleópteros, registramos várias espécies de Cerambycidae, família conhecida popularmente 
como besouros-serra-pau, onde os indivíduos se alimentam principalmente de madeira em 
decomposição. Por mais que não tenhamos reunido muitas espécies de Hymenoptera, a sua 
presença é de suma importância para a polinização e algumas como Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 
e Trigona spinipes (Fabricius, 1793) são extremamente comuns na região. Obtivemos também, 
espécies que normalmente são consideradas pragas urbanas, como a Periplaneta americana 
(Linnaeus, 1758), Doru sp., Lycosa sp., Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e moscas. Sabemos que a 
urbanização é um dos processos responsáveis pela perda da diversidade de artrópodes, animais 
que apresentam grande importância ecológica e potencial bioindicador, pelo seu ciclo de vida 
curto e importâncias nas teias ecológicas (BANG, FAETH 2011). Nossos resultados, assim como 
os demais estudos sobre entomologia urbana, mostram que alguns artrópodes se adaptam às 
condições únicas dos habitats criados pela urbanização, relacionados à oferta de alimento, refúgio 
e tolerância a fatores climáticos (MISE et al. 2009). Contudo, a urbanização é capaz de substituir 
artrópodes especialistas por outros generalistas, quebrando uma série de interações ecológicas 
presentes na comunidade e trazendo a perda de diversidade nativa (BANG et al. 2011). 

Conclusão: O conhecimento acerca da comunidade de artrópodes presentes em diferentes 
ambientes residenciais do município de Passo Fundo foi expandido. Além de enfatizar sua 
importância para os ecossistemas e destacar a constante perda da diversidade de artrópodes, 
incentivamos o cultivo de plantas em jardins que possam servir como abrigo e fonte de alimento 
para esses animais. 

Referências: FRANSOZO A, FRANSOZO ML. 2018. Zoologia dos Invertebrados. 1 ed. Rio de Janeiro: Roca.

BANG C et al. 2011. Variation in arthropod communities in response to urbanization: Seven years of 
arthropod monitoring in a desert city. Landsc Urban Plan 103: 383–399.

MCINTYRE NE et al. 2001. Ground arthropod community structure in a heterogeneous urban 
environment. Landsc Urban Plan 52: 257–274.

GRAZIA J et al. 2008. Biodiversidade do Campos de Cima da Serra-Artrópodes Terrestre. 2 ed. Porto 
Alegre: UFRGS. Libretos.

MISE KM et al. 2009. Levantamento de insetos com armadilhas luminosas e adesivas em ambientes 
comerciais de Curitiba e região metropolitana. Arq Inst 76: 127–130.
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Introdução: A arborização urbana é uma maneira de harmonizar o bem-estar social e ecológico. 
Os benefícios incluem, a redução da temperatura, fornecimento de sombra e redução da poluição 
sonora (ZILLER et al. 2007). Contudo, a arborização urbana deve ser planejada, pensando não 
apenas em fatores ornamentais da espécie, mas também sua origem. O plantio de espécies 
arbóreas exóticas, principalmente das invasoras é um dos grandes fatores que influenciam na 
perda de biodiversidade, desenvolvendo um processo gradativo de competição e perda de habitat 
para as espécies nativas. É necessário incentivar a escolha de espécies locais para a arborização, 
preservando a diversidade de espécies arbóreas nativas e suas relações ecológicas com a fauna. 
Com isso, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das espécies arbóreas exóticas 
presentes no Campus I da Universidade de Passo Fundo.

Metodologia: A área de estudo foi o Campus I da Universidade de Passo Fundo. Realizamos o 
percurso pelas áreas arborizadas do Campus. Todas as espécies arbóreas exóticas foram registradas 
e identificadas. Para a identificação das espécies utilizamos chaves de identificação e bibliografias 
da área. Para a listagem das espécies amostradas, criamos um catálogo com as fotos, nomes e 
status (E-Exótica ou EI-Exótica Invasora), onde disponibilizamos um QR code em anexo para a 
visualização (Figura 1). Foram registradas um total de 40 espécies arbóreas exóticas. Distribuídas 
em 23 famílias, sendo, Cupressaceae (6), Myrtaceae (4), Fabaceae (3) e Rosaceae (3), as famílias com 
maior número de espécies. As espécies invasoras são aquelas que são introduzidas fora do local 
de origem e se proliferam descontroladamente, ameaçando a biodiversidade nativa e os habitats 
naturais. Das quarenta espécies exóticas encontradas, nove (21,42%) apresentam potencial invasor, 
incluindo, Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, Cassia fistula L., Melia azedarach L., Eucalyptus 
grandis W. Mill ex Maiden, Psidium guajava L., Ligustrum lucidum W. T. Aiton, Pinus elliotii 
Engelm., Hovenia dulcis Thunb e Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Essas espécies invasoras 
possuem diferentes adaptações que facilitam sua disseminação e estabelecimento. Por exemplo, 
T. stans (ipê-de-jardim) e C. fistula (cássia-amarela) possuem sementes aladas que possibilitam 
a dispersão pelo vento, além de T. stans se propagar por via vegetativa facilmente (SILVA et 



Página 1050

al., 2008). Psidium guajava (Goiabeira), H. dulcis (uva-do-Japão), M. azedarach (cinamomo), L. 
lucidum (ligustro) e E. japonica (ameixa-amarela) apresentam frutos carnosos atrativos para a 
fauna, aumentando a área de dispersão das espécies (NUNES et al. 2018). Melia azedarach conta 
também com sementes viáveis por dois anos, aumentando a taxa de germinação (SILVA 2005). 
Pinnus elliotii (pinheiro-amarelo) e E. grandis (eucalipto) são umas das espécies exóticas mais 
cultivadas no país, principalmente por fatores econômicos, mas são também as com maiores 
potenciais de invasão biológica. Pinnus elliotii, assim como as demais espécies do gênero, são 
indivíduos muito agressivos e se disseminam facilmente nos ambientes por ter rápida regeneração, 
produzir e dispersar suas sementes com sucesso e não ter predadores naturais. A introdução das 
espécies exóticas invasoras é um dos principais motivos da perda de diversidade nativa e a falta 
de conhecimento da comunidade em geral e gestores torna essa prática ainda mais constante nas 
cidades (ZILLER et al. 2007). A conscientização é o primeiro passo para quebrar essa arborização 
monótona que ainda encontramos. A substituição destas espécies arbóreas exóticas pode ser 
realizada por outras nativas, que possuem um potencial ornamental muito subestimado, mas que 
contribui para manter as relações ecológicas, bem-estar da sociedade e educação ambiental. 

Conclusão: Desenvolvemos um catálogo com as espécies exóticas presentes no Campus I da 
UPF, reconhecer essas espécies e relacioná-las como exóticas é um grande passo para deixar de 
lado a cegueira botânica, percebendo as plantas em seu redor como indivíduos vivos e importantes 
para o ecossistema. Buscamos também incentivar a valorização das espécies arbóreas nativas e sua 
utilização na arborização urbana. 

Referências: ZILLER SR et al. 2007. Espécies exóticas invasoras na arborização urbana: problemas e 
soluções. XI Congresso Bras.de Arb. Urb.

SILVA JA et al. 2008. Análise da infestação do amarelinho (Tecoma stans) na zona rural do município de 
Bandeirantes-PR. Ciênc. Agrá. 29: 83–92.

NUNES AS et al. 2018. Ligustrum lucidum como uma espécie invasora oportunista em uma Floresta com 
Araucária no sul do Brasil. Rodriguésia 69: 351–362.

SILVA PA. 2005. Predação de sementes pelo maracanã-nobre (Diopsittaca nobilis) em uma planta exótica 
(Melia azedarach) do Estado de São Paulo. Rev. Bras. de Ornitologia 3: 183–185.
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Introdução: Em decorrência da crescente competitividade no âmbito da engenharia civil, muitas 
inovações tecnológicas foram desenvolvidas a fim de proporcionar soluções mais eficientes e de 
menor custo aos projetos. Nesse segmento, destaca-se a otimização estrutural que visa buscar a 
solução ótima de dimensionamento, por meio de processos computacionais, do elemento que 
se está operando em planta. A vista disso, o presente estudo buscou efetuar uma comparação 
entre vigas de concreto armado e aço submetidos a vãos entre 1 e 10 metros de comprimento. 
Foram confrontadas questões relacionadas as dimensões, custo e peso próprio dos mesmos. A 
determinação das variáveis procedeu segundo a NBR 6118:2014 para concreto armado e a NBR 
8800:2008 para perfis “I” soldados. A obtenção de custos foi efetuada por meio da tabela SINAPI, 
do mês de março do ano de 2021, a partir do quantitativo de cada insumo empregado.

Metodologia: Sabe-se que no dimensionamento convencional de estruturas de concreto 
armado, emprega-se uma altura H obtida a partir de um pré dimensionamento e, na sequência, 
define-se a área de aço necessária para resistir aos esforços solicitantes. No presente estudo, foram 
determinadas duas combinações de carregamentos uniformemente distribuídos: carregamento 
mínimo, sendo g= 10 KN/m e q= 2 KN/m; e carregamento máximo, considerando g= 16KN/m e q= 
7KN/m. A finalidade dessa variação é observar o comportamento das curvas do custo ótimo para 
diferentes níveis de solicitação das vigas. Por meio da utilização da planilha Excel desenvolvida 
por Pagnussat (2008) e atualizada por Fraga (2015) foi possível reduzir o custo total da viga 
obtendo uma altura ótima através da ferramenta solver. Dispôs-se de diferentes resistências de 
concreto para este estudo, variando entre 20Mpa e 60Mpa. Já para a otimização de vigas de aço em 
perfil I soldado com dupla simetria, operou-se na planilha em Excel confeccionada pelo professor 
Zacarias Martin Chamberlain Pravia a qual possibilita realizar todas as verificações normativas 
ao mesmo tempo que o problema é otimizado através da ferramenta Solver. Da mesma forma 
que as vigas de concreto armado, considerou-se duas situações de carregamentos uniformemente 
distribuído, inclusive, atribuiu-se os mesmos valores a fim de obter comparativos mais assertivos e 
prudentes com ambos os materiais. Tanto no dimensionamento de aço como o de concreto armado, 
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foi calculada a área de cada seção e multiplicada pelo valor do peso específico correspondente a 
cada uma delas sendo, 2500 Kg/m³ para concreto armado e 7850 Kg/m³ para aço. De um modo 
geral, o dimensionamento ótimo das vigas de concreto armado apresentou uma relação vão/altura 
bem próxima a 10 nas situações em que a flecha é limitada a efeitos visuais. Contudo, quando 
otimizadas e condicionadas a vãos maiores que os convencionais, ou seja, superiores a 7 metros, 
essa relação é ligeiramente menor ficando, na maioria dos casos, entre 6 e 8, produzindo seções 
com maior altura. Quanto às vigas de aço, essa relação se apresentou bem maior que 10, gerando 
seções com alturas menores se comparadas com o outro material utilizado. Para as considerações 
realizadas, observou-se que as estruturas de concreto armado são significativamente mais pesadas 
que as estruturas de aço, e que conforme comprimentos maiores vão sendo considerados a viga 
esse valor torna-se ainda mais expressivo. Ademais, a viga de aço tende a ser mais cara que a de 
concreto armado e, à medida que o vão vai aumentando esse quantitativo torna-se ainda mais 
considerável. Uma solução para reduzir esse custo é dispor de travamentos laterais a fim de 
diminuir o comprimento livre ao longo do eixo longitudinal e, consequentemente, aumentar a 
resistência da peça contra a flambagem lateral.

Conclusão: A otimização pode ser uma importante ferramenta para auxiliar na escolha do 
material estrutural a adotar. Com base no presente estudo observou-se que um material pode ser 
mais favorável sob um determinado aspecto, e que os diversos fatores devem ser considerados. 
Como continuidade, o trabalho deverá considerar outros materiais estruturais e critérios de 
comparação.

Referências: FRAGA, J. L. T. Otimização de vigas de concreto armado segundo a NBR 6118:2014. 2015. 
Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil), Universidade de Passo Fundo, Passo 
Fundo.

PAGNUSSAT, R.; KRIPKA, M. Parâmetros para o dimensionamento otimizado de vigas de concreto 
armado. Revista Téchne, jul. 2010.

OZIMBOSKI, J.M. Estudo comparativo entre o dimensionamento otimizado de vigas de concreto armado 
e de aço. 2019. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil), Universidade de Passo 
Fundo, Passo Fundo.
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde afirma: 5 Milhões de mortes por ano poderiam 
ser evitadas se a população fosse mais fisicamente ativa; a atividade física é um pilar essencial 
na prevenção e controle de doenças crônicas, como diabetes, dislipidemias, obesidade, síndrome 
metabólica e outros distúrbios³. Embora os benefícios da prática de atividade física estejam bem 
consolidados na literatura científica, não se observou um aumento no número de adultos praticantes 
na última década e a parcela de indivíduos que não atendem as recomendações das diretrizes de 
atividade física segue significativa. É por isso que a Liga Acadêmica de Ciências e Medicina do 
Esporte (LACME) da Universidade de Passo Fundo (UPF) decidiu promover a Semana do Desafio, 
projeto que visou combater o sedentarismo através da entrega de conhecimento e da proposição 
de tarefas para a solidificação de uma rotina mais saudável.

Metodologia: “A falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, 
enquanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva’’ - Hipócrates, há mais 
de 2000 anos já havia exaltado a importância da atividade física na manutenção da saúde. Essa 
premissa milenar embora muito bem consolidada através dos avanços da ciência, por vezes, parece 
não ter sido amplamente aceita na sociedade atual, visto que ainda observa-se um expressivo 
número de indivíduos sedentários. Estima-se que 27,5% da população adulta não se exercite de 
forma adequada e, tornando ainda mais preocupante, não houve melhora deste dado na última 
década¹. O sedentarismo está associado a uma série de patologias, em estudos epidemiológicos 
aumentou a incidência relativa em 45% de doença arterial coronariana, 60% de infarto agudo do 
miocárdio, 30% de hipertensão arterial, 41% de câncer de cólon, 50% de diabetes tipo II e 59% 
de osteoporose² ficando assim evidente a necessidade do movimento para a preservação da boa 
condição humana. Frente a isto, fica clara a importância de campanhas de estímulo ao exercício 
físico. Para tanto, decidimos nos basear na maior campanha mundial de incentivo à prática de 
atividade física regular: o Dia do Desafio. Promovido no Brasil desde 1995 pelo SESC, o Dia Do 
Desafio teve um início inesperado numa fria cidade canadense, Saskatoon, em 1983, quando 
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o prefeito da cidade estimulou os cidadãos a saírem caminhar com o intuito de se aquecerem, 
as cidades vizinhas foram aderindo a ideia nos anos seguintes, desenvolvendo a essência da 
campanha até que em 1990 a Associação Internacional de Esportes para Todos assumiu a gestão 
do evento elevando a campanha a nível global. Inspirada nessa ação, surge a Semana do Desafio, 
atividade lançada pela Liga Acadêmica de Ciências e Medicina do Esporte da UPF. O movimento 
teve dois braços de desenvolvimento: um voltado aos acadêmicos do curso, e outro à população 
geral. Ambos envolviam a proposição de 7 desafios para a construção do hábito da atividade 
física e que deveriam ser cumpridos ao longo de uma semana. Para o primeiro, foram utilizadas 
ferramentas digitais, como redes sociais, para a divulgação das regras, bem como para controle 
da participação. Os envolvidos tinham de efetivar o exercício, registrar e compartilhar nas redes, 
assim quem cumpriu todas as tarefas concorreu a prêmios cedidos por parceiros de academias da 
região, de modo a incentivar a participação e aumentar a adesão à prática esportiva. O segundo, 
foi realizado através de rádios locais, onde membros da Liga puderam expor desafios voltados ao 
público ouvinte, como: trocar o elevador pela escada, ir a pé ao trabalho, tomar mais água, diminuir 
o açúcar, entre outros. Junto a isso, foram apresentados dados estatísticos sobre sedentarismo e 
obesidade, além de orientações práticas para melhora da saúde.

Conclusão: A Liga já atua em suas redes sociais compartilhando conteúdos baseados em 
evidências científicas de modo simplificado, buscando espalhar conhecimento de qualidade para o 
maior número de pessoas. Contudo, a Semana do Desafio potencializou este feito, já que envolveu 
dezenas de alunos, com atividades práticas, e ainda expandiu o público de transmissão ao contar 
com o auxílio da tecnologia da rádio.

Referências: 1 - GUTHOLD, Regina et al. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 
2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1· 9 million participants. The lancet global 
health, v. 6, n. 10, p. e1077-e1086, 2018.

2 - KATZMARZYK, Peter T.; JANSSEN, Ian. The economic costs associated with physical inactivity and 
obesity in Canada: an update. Canadian journal of applied physiology, v. 29, n. 1, p. 90-115, 2004.

3 - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. WHO guidelines on physical activity and sedentary 
behaviour: at a glance. 2020.
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Introdução: É indiscutível que a prática regular de exercícios físicos gera benefícios à saúde física, 
e de tal modo, impacta positivamente no aspecto psicológico do praticante, auxiliando o manejo 
de transtornos de humor como ansiedade e depressão, bem como aspectos cognitivos, como a 
memória e a aprendizagem, e ainda amplia a qualidade do sono (4). Também é de conhecimento 
geral que a rotina de estudantes de medicina torna-os propensos ao desenvolvimento de distúrbios 
de ordem psíquica, incluindo Síndrome de Burnout, que podem prejudicar muito além da sua 
capacidade de aprendizagem (1). Por isso, o presente relato tem como objetivo expor o importante 
papel exercido pela Atlética Acadêmica como ponte para uma melhor saúde física e mental de 
acadêmicos do curso de Medicina, através de suas ações de promoção esportiva.

Metodologia: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que pelo menos 60% da 
população mundial não é ativa fisicamente, índice que cresce exponencialmente no mundo inteiro. 
Tal fato tem gerado preocupação, afinal, o sedentarismo é fator de risco para diversas doenças 
crônicas, como hipertensão, diabetes e dislipidemia, o que o torna um problema crítico de saúde 
pública (2, 3). Além da saúde física, a literatura afirma que a inatividade física tem impacto na 
autoestima, no autoconceito da imagem corporal, nas funções cognitivas e na socialização, além 
de gerar estresse e ansiedade (4,5). Os jovens universitários são parcela ainda mais significativa 
nessa conta: o índice de atividade física no curso de Medicina tem queda de mais de 70% do 
primeiro ao último ano do curso, em média (1). Isso se deve especialmente pela alta carga horária 
requerida pela faculdade, e também pela pressão envolvida para que obtenham altos rendimentos 
para compor o currículo, o que acaba por limitar a quantidade de horas livres disponíveis para o 
autocuidado. Este cenário, corrobora para um ambiente progressivamente nocivo à saúde como 
um todo, refletindo no alto número de casos de depressão, ansiedade, síndrome de Burnout e até 
mesmo suicídio, por essa população (1). Justamente com o intuito de intervir nessa realidade, a 
Associação Atlética Acadêmica Gaúchos de Passo Fundo (AAAGPF) iniciou sua caminhada no 
ano de 2010. Hoje, 11 anos depois, é formada por 15 estudantes da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Passo Fundo (UPF), e oferece treinamento esportivo de até 10 modalidades aos 
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seus acadêmicos associados. A instituição fica responsável por contratar treinadores especializados, 
aluguel de quadras poliesportivas, fornecimento de materiais e demais funções administrativas. Os 
treinos de cada categoria esportiva são divididos por gênero e realizados com frequência semanal. 
Anteriormente à pandemia de Coronavírus, cerca de 20% dos alunos do curso tinham participação 
ativa, o que representava em torno de 100 estudantes. No cenário atual, os treinamentos tiveram 
de ser pausados no período da quarentena. A retomada foi feita em Junho de 2021 e contou com 
o número de participantes reduzidos, além da adoção de medidas de controle da doença para 
proteção da comunidade acadêmica. O programa de treinamentos tem como principal objetivo 
a promoção de saúde para os participantes, contudo, também há a busca pelo desenvolvimento 
e aprimoramento de habilidades técnicas e de trabalho em equipe, já que os times participam 
anualmente de 4 a 5 competições esportivas que envolvem acadêmicos de outras Faculdades 
de Medicina, e até mesmo de outros cursos do Sul do País. Ainda, os treinos promovem grande 
integração entre alunos de turmas distintas, propiciando a criação de laços afetivos e a construção 
de um de companheirismo entre os futuros colegas de profissão, o que ajuda a tornar a rotina 
acadêmica muito mais leve. 

Conclusão: Sendo assim, este relato ilustra o importante papel que a Associação Atlética 
exerce na vida do acadêmico de medicina, proporcionando momentos de lazer que se encaixam 
e contrastam com a rotina exaustiva, resultando em melhores desfechos em qualidade de saúde 
física e mental nesta população. 

Referências: 1-ALVES, Tania C. de T. F. Depressão e ansiedade entre estudantes da área de saúde. Rev de 
Med, v. 93, n. 3, p. 101-105, 2014.

2-DE FIGUEIREDO, Estevão T. et al. Influência da rotina acadêmica na prática de atividade física em 
graduandos de Medicina. Rev Bras Clin Med, v. 7, p. 174-176, 2009

3-Martinez E. La actividad física en el ámbito de la salud pública. Rev Nac de Salud Pública. 1998:140-52.

4-Mello, Marco T. de, et al. “O exercício físico e os aspectos psicobiológicos.” Rev Bra de Med do Esporte 
(2005): 203-207.

5-Oliveira, Eliany Nazaré, et al. “Benefícios da atividade física para saúde mental.” Saúde Coletiva (2011): 
126-130.
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Introdução: É inegável que o avanço da Medicina é uma das maiores conquistas da humanidade. 
Afinal, poder prolongar a vida de doentes e curar doenças que há alguns séculos eram incuráveis 
é quase que miraculoso. O desenvolvimento da endourologia, subespecialidade da urologia, 
responsável por realizar cirurgias minimamente invasivas através da endoscopia, é um progresso 
que deve ser ressaltado. Muitos pesquisadores afirmam que Philipp Bozzini, médico alemão, 
foi o inventor do primeiro endoscópio em 1806. Após Bozzini, em 1856, o francês Antonie Jean 
Desormeaux desenvolveu o primeiro cistoscópio, que era usado tanto para avaliar o trato urinário 
quanto o aparelho ginecológico feminino². Com Howard Kelly, em 1900, houve contribuições 
significativas para a endoscopia na urologia, sendo a mais importante, a possibilidade de visualizar 
todo o trato urinário diretamente.¹ O objetivo deste trabalho é analisar e destacar os principais 
avanços que a endoscopia urológica sofreu no decorrer dos séculos.

Metodologia: Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, com buscas nas bases 
de dados Science.gov, PubMed e Science Direct publicados entre 1990 e 2020 na língua inglesa. No 
banco de dados do PubMed com o descritor “evolution ureteroscopy” foram encontrados um total 
de 75 artigos e selecionados quatro, com o descritor “ureteroscopy historical” foram encontrados 
um total de 73 artigos, no banco de dados do Science Gov, dos quais selecionaram-se dois, e no 
banco de dados Science direct foram encontrados 73 artigos e selecionados quatro. Como critério 
de inclusão: falar sobre a evolução da ureteroscopia, suas modificações e os avanços no tratamento 
urológico; e critérios de exclusão aqueles que não satisfaziam a temática selecionada. A busca 
resultou na escolha de nove artigos, sendo que ao final apenas quatro preencheram os critérios 
de seleção. Como o objetivo dessa pesquisa era evidenciar os principais aperfeiçoamentos da 
endourologia. Observou-se que os principais avanços na endourologia incluem a incorporação da 
fibra óptica, a redução no diâmetro dos ureteroscópios, a incorporação de energia a laser, bainhas 
de acesso uretrais, fios guias mais flexíveis, pinça de biópsia, cestas e a possibilidade de colocação 
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de stents. Entretanto, a principal limitação do estudo se refere à escassa literatura sobre o assunto. 
Evidenciou-se duas grandes modificações que os ureteroscópios sofreram com o tempo, que são: a 
redução do tamanho e aumento da flexibilidade. Os primeiros ureteroscópios utilizados na urologia 
eram rígidos e tinham um tamanho de 13 a 16F que depois passaram para 10,5 a 13F. Após isso, 
houve o desenvolvimento dos ureteroscópios semi-rígidos que tinham um tamanho de 6 a 10F e 
que utilizavam fibra óptica de alta densidade ao invés de lentes ópticas. Por fim, os ureteroscópios 
flexíveis também utilizam feixes de fibra óptica e possuem um diâmetro médio de 7,5F. Entretanto, 
uma das desvantagens desses ureteroscópios é a sua menor durabilidade, porém, reduziram 
significativamente o risco de trauma e de complicações pós-operatórias. Sendo assim, percebe-se 
que a endourologia sofreu avanços significativos no que tange à tecnologia usada para o manejo de 
patologias do trato urinário. O progresso dos ureteroscópios trouxe benefícios significativos para 
os pacientes, além de possibilitar um leque maior de possibilidades de tratamentos e uma melhora 
na qualidade deles. Nota-se que o avanço na ureteroscopia está intrinsicamente relacionado com 
o avanço tecnológico da sociedade em si, portanto, com essa revisão de literatura ressalta-se a 
importância de investimentos e incentivos para a esfera da pesquisa científica, setor que tem muito 
a agregar para, dentre outras áreas, o progresso da medicina.

Conclusão: Os avanços na endourologia tornaram o tratamento minimamente invasivo de 
patologias muito comuns em humanos (como a urolitíase), evitando os possíveis danos que as 
cirurgias abertas de grande porte podem causar ao paciente. Portanto, destacar os avanços nessa 
área é mostrar às pessoas que o investimento em pesquisa científica geralmente traz benefícios 
para a sociedade como um todo.

Referências: 1. BOROFSKY, Michael. Ureteroscopy: Background and Current Controversies. The 
University of Chicago. Disponível em: <https://kidneystones.uchicago.edu/treating-stones-with-scopes-
and-lasers-ureteroscopy/> Acesso dia 05 de agosto de 2021

2. NUNES, Diogo Xavier Dias. A história do endoscópio. Tese (Mestrado Integrado em Medicina) - Clínica 
Universitária de Otorrinolaringologia, Faculdade de medicina, Universidade de Lisboa. Lisboa, p.8-9. Abril 
2018.
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Introdução: Diante da pandemia causada pela Covid-19, uma das medidas sanitárias para evitar 
a propagação do vírus foi o isolamento social. Com isso, atividades econômicas foram afetadas, 
entre elas, a agricultura familiar. No início desta medida, pequenos agricultores perderam sua 
principal fonte de renda, proveniente de feiras e políticas públicas. Em meio à incerteza e angústia, 
precisaram buscar alternativas para conseguir seu sustento, mesmo associados a uma cooperativa. 
Diante disso, o objetivo deste estudo é evidenciar os impactos causados pela Covid-19 aos 
associados da Coonalter, parceira do projeto de extensão Feira Ecológica UPF. Assim, justifica-se 
por destacar os meios adotados para superar a crise e manter a geração de renda dos associados, 
além de contribuir para novas pesquisas e ações do projeto de extensão. 

Metodologia: Quanto à abordagem do problema, trata-se de um estudo qualitativo, descritivo 
em relação ao objetivo com procedimento técnico de pesquisa-ação. A agricultura familiar é a 
principal responsável pela produção dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros. A gestão é 
compartilhada pela família e a atividade produtiva é a principal fonte de renda (MAPA, 2019). 
Com a pandemia, a geração de renda foi prejudicada, em razão das restrições e medidas de 
isolamento, afetando diretamente a Coonalter e seus associados. A Cooperativa Mista e de 
Trabalho Alternativa Ltda (Coonalter), fundada em setembro de 1991, no norte do Rio Grande 
do Sul, participa em políticas públicas como Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e realização de Feiras Ecológicas. Estas, em praças do 
município de Passo Fundo e algumas IES, como a UPF, na qual tem parceria com um projeto de 
extensão. O projeto de extensão Feira Ecológica UPF iniciou em 2015, com 4 edições. Dos associados 
da Coonalter, 6 famílias participavam. Desde então, a Feira ganhou espaço, com edições semanais 
em 2019, trazendo uma novidade: a “carroça da feirinha”, com opções de lanches saudáveis e 
acessíveis. Em 2020, foram 2 edições da feira, antes da pandemia. Algumas das ações do projeto 
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de extensão, proporcionaram aos associados da Coonalter a regularização de suas agroindústrias 
e a conquista do selo: Orgânicos. Segundo Petry et al., (2020), as edições da Feira Ecológica no 
campus contribuíram, não apenas para a organização produtiva e econômica dos agricultores 
familiares, mas para a formação acadêmica nas dimensões técnicas e sociais. Com auxílio do projeto 
de extensão, iniciou-se, após a pandemia, a comercialização online. Foram ofertadas cestas, em 
sistema de delivery. A divulgação ocorreu pelas redes sociais da cooperativa, do projeto e por um 
aplicativo que atendesse a demanda. Por mais que seja uma alternativa que veio para ficar e que a 
resposta tenha sido positiva no início, com o retorno gradual das atividades presenciais, o delivery 
foi enfraquecendo. No entanto, estuda-se a uma melhor forma de divulgação e a possibilidade de 
oferecer opções mais atrativas, tornando os produtos mais acessíveis, sem renunciar à comodidade 
e segurança do delivery. Conforme Pires (2004), as cooperativas devem auxiliar e dar suporte aos 
seus cooperados em momentos de crise, como no caso da pandemia. Porém, percebe-se que alguns 
associados deixaram a Coonalter, outros buscaram soluções por conta própria, fragilizando ainda 
mais o coletivo. A perda de um dos membros engajados, responsável por motivar os colegas, abalou 
a cooperativa. Houve, inclusive, a troca de gestão. Além das medidas relacionadas à divulgação/
comercialização/legalização, o projeto de extensão pretende retomar os valores do cooperativismo. 
Por meio de momentos de integração entre os feirantes, a comunidade e a academia. Respeitados 
os espaços e as medidas sanitárias necessárias. 

Conclusão: Diante disso, conclui-se que a cooperativa, mesmo com mais de 20 anos, teve 
a diminuição na renda dos associados e o espírito de cooperativismo abalado pela pandemia 
Covid-19. O projeto de extensão Feira Ecológica UPF, promoveu ações para a comercialização 
por delivery, continua o processo de auxílio na legalização e pretende revitalizar as práticas do 
cooperativismo.

Referências: PETRY, Cláudia et al., Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão: Feira Ecológica UPF – 
Mais que um mercado de orgânicos na universidade. In Teófilo, T. M. S., Silva, T. S. & Silva, F. D. (Orgs). 
Meio ambiente: Impacto do convívio entre vegetação, animais e homens. Atena Editora. 2020 p.15-23. 

PIRES, Maria Luiza L. S. O cooperativismo agrícola em questão: A trama das relações entre projeto 
e prática em cooperativas do Nordeste do Brasil e do Leste (Quebec) do Canadá. Recife, Editora 
Massangana, 2004.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Agricultura Familiar e Cooperativismo. 
2019. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar Acesso em: 20 
jul. 2021.



Página 1062

AUTOEFICÁCIA E A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA: 

ESTUDO ENVOLVENDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

DE PASSO FUNDO - RS

Autor Principal: Julia Nunes Pacheco

npachecojulia@gmail.com

Coautores: Julia Nunes Pacheco

Orientador: Cleci Teresinha Werner da Rosa

Área: Ciências Humanas

Subevento: Mostra de Pós-Graduação

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: Autoeficácia pode ser entendida como a crença do sujeito acerca da capacidade 
que possui em desempenhar tarefas e, consequentemente, atingir objetivos (BANDURA, 1982). As 
crenças de autoeficácia consistem em avaliações pessoais a respeito da inteligência ou conhecimentos 
que o indivíduo possui, atuando como uma expectativa e sendo um dos fatores que contribuem 
para a motivação por permitir ao sujeito que antecipe o que pode realizar, optando então por 
dedicar-se àquela tarefa ou não; o que influencia em sua aprendizagem (BZUNECK, 2011). Pode 
possuir origem no julgamento que o sujeito realiza de seu ou do desempenho alheio após uma 
tarefa, através da avaliação de outro indivíduo ou de estados fisiológicos que se sobrepõem às 
crenças, como ansiedade e frustração (BANDURA, 1982; TORISOU; FERREIRA, 2009). Por isso, o 
presente estudo ocupa-se em identificar a ocorrência da crença de autoeficácia de estudantes do 
Ensino Fundamental II relação à aprendizagem matemática. 

Metodologia: O estudo foi realizado de maneira concomitante à pesquisa de mestrado “o gosto 
pela ciência e pelas aulas de ciências: estudo envolvendo os anos finais do ensino fundamental”, 
vinculado ao Programa de Pós Graduação em Educação, da Universidade de Passo Fundo. A 
geração de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário baseado em outros pré 
existentes, para 361 alunos de duas escolas estaduais de Passo Fundo – RS. Os participantes 
deveriam responder a 33 questões que contemplam envolvimento, motivação e emoções dos 
estudantes em relação às aulas de Ciências e 33 em relação às aulas de Matemática. Para fins deste 
trabalho, foram consideradas para análise duas questões que abordam a crença de autoeficácia no 
ensino de Matemática. Conforme os resultados obtidos, dos 361 participantes, 178 pertencem ao 
sexo feminino e 181 ao masculino (uma pessoa não respondeu); enquanto 24 possuem 11 anos ou 
menos, 49 têm 12 anos, 63 possuem 13 e 73 têm 14 anos, os demais (152 alunos) encontram-se na 
faixa dos 15 anos ou mais. Além disso, 62 alunos cursam o sexto ano, 72 o sétimo, 70 o oitavo e 157 
estão no nono ano do Ensino Fundamental. Os estudantes poderiam responder às questões “tenho 
confiança que terei um bom desempenho nas provas de matemática” e “acredito que posso obter 
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uma boa nota em matemática” com o auxílio de uma escala likert que varia entre 1 e 5 opções, 
sendo 1. Nunca, 2. Raramente, 3. Às vezes, 4. Normalmente, 5. Sempre. Pode-se visualizar nos 
resultados (Gráfico 1), onde as questões que mencionam a confiança que o estudante possui no 
seu desempenho em matemática, tiveram a maioria das respostas representada pela frequência 
“sempre”, tendo sido utilizada 120 e 145 vezes respectivamente. Em seguida, na primeira questão, 
está a opção 3, às vezes; e na segunda questão, a opção 4, normalmente. Com isso, observa-se 
uma tendência dos estudantes em possuir crenças de autoeficácia, e sua presença pode influenciar 
positivamente a aprendizagem, já que, tão importante quanto possuir a capacidade de realizar 
determinadas atividades, é ter consciência da mesma (BZUNECK, 2011). Segundo o mesmo 
autor, “as pessoas com tal crença de autoeficácia consideram em pensamento simultaneamente as 
próprias potencialidades, o objetivo de atender às exigências da situação proposta e as ações que 
conduzem a esse objetivo (p.116-117). Isso vai ao encontro do que afirma Bandura (1982, p.122), 
“uma capacidade é tão boa quanto sua execução”, já que é preciso planejamento e improviso 
durante a realização de atividade tendo em vista possíveis obstáculos que o aluno enfrenta, mas 
que podem ser administrados com o auxílio do julgamento de suas capacidades. 

Conclusão: Foi possível identificar nos participantes crenças de autoeficácia positivas em relação 
aos estudos de matemática, já que uma maioria significativa afirma sempre acreditar que terá 
bom desempenho e boas notas. Por fim, mesmo que não seja a solução de todos os problemas de 
aprendizagem, é possível entender que tais crenças auxiliam a encontrar estratégias para superar 
obstáculos (BZUNECK, 2011). 

Referências: BANDURA, Albert. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, v. 37, 
n. 2, p.122-147, 1982.

BZUNECK, José Aloyseo.As crenças de auto-eficácia e o seu papel na motivação do aluno. 
In:BORUCHOVITCH, Evely; BZUNECK, José Aloyseo (Orgs.). A motivação do aluno: contribuições 
dapsicologia contemporânea. Petrópolis: Vozes 2001b.

TORISU, E. M.; FERREIRA, A. C. A teoria social cognitiva e o ensino-aprendizagem da matemática: 
considerações sobre as crenças de autoeficácia matemática. Ciências & Cognição, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 
168-177, 2009. 
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Introdução: Os fármacos são compostos químicos amplamente utilizados pela sociedade. A 
automedicação e o descarte incorreto destes contribuem para que sejam detectados em águas 
superficiais, subterrâneas e efluentes. A presença de seus metabólitos, ainda ativos nessas matrizes, 
representam riscos ao ecossistema (Rempel et al., 2021). As estações de tratamento convencionais, 
foram projetadas para remover patógenos e carga orgânica, mas não foram planejadas para 
remover esses poluentes. Os fármacos são detectados em concentrações baixas, (mg.L-1 a µg.L-1) 
o que dificulta sua remoção. Uma alternativa para complementar o tratamento é a biorremediação 
com microalgas (Rempel et al., 2021). A fitotoxicidade é uma forma para averiguar os possíveis 
efeitos toxicológicos que os poluentes possuem sobre diferentes bioindicadores (Guerber et al., 
2017). O objetivo do trabalho foi avaliar a fitotoxicidade das águas residuais após o cultivo de duas 
microalgas na presença de fármacos em sementes de pepino.

Metodologia: As microalgas utilizadas foram Spirulina platensis e Scenedesmus obliquus. A 
Spirulina foi cultivada em meio de cultivo Zarrouk 50% e a microalga Scenedesmus foi cultivada 
em meio BG-11. Os fármacos utilizados foram ácido acetilsalicílico (AAS) e cafeína (C), adicionados 
no início dos cultivos. Os experimentos foram conduzidos em erlenmeyers com volume útil de 1,5 
L. A concentração inicial do inóculo foi de 0,2 g.L-1. Os ensaios foram realizados por 30 dias em 
câmaras de germinação, 25 ºC, agitação feita por injeção de ar e iluminação, com fotoperíodo de 
12h claro/escuro. Os ensaios foram; a) Controle: composto de meio de cultivo e microalga e b) 
AAS (100 mg.L-1) e C (100 mg.L-1) (AASC). As concentrações utilizadas foram definidas com base 
em estudos prévios (Rempel et al., 2021). O bioindicador utilizado nos testes de fitotoxicidade 
foram as sementes de pepino (Mendes et al., 2016; Gerber et al., 2017). Os ensaios de fitotoxicidade 
foram realizados nos tempos 0, 15 e 30 dias de cultivo, com a incubação das sementes em placas 
de Petri contendo 10 sementes. Os sobrenadantes dos cultivos foram obtidos após a colheita da 
biomassa microalgal via centrifugação a 3500 rpm, sendo que 5 mL foram inseridos em cada placa 
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e um ensaio controle foi realizado com água destilada. As placas foram inseridas em incubadora 
a 25 ºC e iluminação durante 48 h, com fotoperíodo de 12 h claro/escuro. O parâmetro analisado 
foi o índice de germinação (IG). Valores de IG menores que 100% indicam que a germinação e o 
alongamento da radícula foram prejudicados e valores maiores que 100% indicam o melhoramento 
de ambos os índices (Mendes et al., 2016). De acordo com a Figura 1, os sobrenadantes dos cultivos 
com a Spirulina apresentaram fitotoxicidade para as sementes, sendo que os ensaios apresentaram 
diferença estatística quando comparados com a água destilada (p<0.05). A Figura 2 apresenta o IG 
do sobrenadante dos cultivos de Scenedesmus para as sementes. O Controle apresentou maiores 
IG durante o período do ensaio se comparado ao Controle da Spirulina (Figura 1), o que pode estar 
atrelado à diferença de alcalinidade entre os meios de cultivo. O meio de cultivo da Spirulina é 
alcalino o que pode prejudidar o desenvolvimento das sementes, enquanto o meio de cultivo da 
Scenedesmus é neutro, condição favorável à germinação (Siles-Castellano et al., 2020). A resistência 
contra poluentes de cada microalga também foi evidenciada, sendo que a Scenedesmus sp. é 
caracterizada por ser mais resistente (Rempel et al., 2021). Na Figura 2 observa-se que os ensaios 
e a água destilada não apresentaram diferença estatística entre si (p>0.05), o que denota que a 
Scenedesmus obliquus conseguiu metabolizar os fármacos através dos três possíveis mecanismos 
de bioremediação (bioadsorção, bioacumulação e biodegradação) (Rempel et al., 2021). A ação 
desses processos metabólicos da microalga pode ter reduzido a toxicidade dos fármacos frente as 
sementes, pois apresentaram IG iguais aos controles.

Conclusão: O sobrenadante do cultivo da Spirulina platensis inibiu o desenvolvimento do 
bioindicador. No caso da Scenedesmus obliquus, os índices de germinação dos ensaios foram 
iguais ao do controle da água destilada. Sendo assim, a Scenedesmus obliquus apresentou menor 
toxicidade de seu sobrenadante, tornando essa tecnologia uma possiblidade para o tratamento de 
água com a presença desses fármacos.

Referências: Gerber, M. D. et al. Phytotoxicity of effluents from swine slaughterhouses using lettuce and 
cucumber seeds as bioindicators. Science of the Total Environment, 592, 86-90, 2017. 

Mendes, P. M. et al. Phytotoxicity as an indicator of stability of broiler production residues. Journal of 
environmental management, 167, 156-159, 2016.

Rempel, A. et al. Current advances in microalgae-based bioremediation and other technologies for 
emerging contaminants treatment. Science of The Total Environment, 772, 1-19, 2021.

Siles-Castellano, A. B. et al. Comparative analysis of phytotoxicity and compost quality in industrial 
composting facilities processing different organic wastes. Journal of Cleaner Production, 252, 1-10. 2020.
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Introdução: O diesel é composto por alcanos e hidrocarbonetos aromáticos e é relatado como um 
problema ambiental quando detectado no solo e mar. O tratamento dessas matrizes contaminadas 
pode ser realizado com a aplicação de métodos biológicos, como a biorremediação (Imron et al., 
2020). O maior obstáculo, entretanto, é a característica hidrofóbica dos compostos derivados do 
diesel, o que resulta em biodisponibilidade limitada no solo devido a baixa solubilidade e alta tensão 
superficial (Machado et al., 2020). Para auxiliar nesse processo, pode-se adicionar biossurfactantes 
(tensoativos produzidos biologicamente), os quais aumentam a solubilidade dos contaminantes 
e aceleram a biodegradação, podendo ser produzidos naturalmente nos solos (Machado et al., 
2020). O objetivo do trabalho foi verificar os efeitos da bioestimulação e da bioaumentação, a fim 
de avaliar a produção de biossurfactantes diretamente no solo através da tensão superficial.

Metodologia: O solo foi coletado na área experimental da Universidade de Passo Fundo. Após, 
foi seco (umidade de 3,3%) e peneirado em malha 10 (2,00 mm). O solo (1 kg em cada tratamento) 
foi contaminado com 20% de óleo diesel (m/m) a fim de realizar a simulação de contaminação 
extensa, como as que ocorrem em acidentes em rodovias. O sulfato de amônia ((NH4)2SO4) foi 
utilizado como fonte de nitrogênio, adicionado na proporção ótima para o crescimento microbiano 
(C:N-100:10). O soro de leite foi adicionado na proporção de 10% (v/m), resultando na razão C:N 
de 100:9,92. A fonte de nitrogênio e o soro de leite foram usados anteriormente por Decesaro et al. 
(2020) na produção de biossurfactantes. Nos ensaios com a aplicação da técnica de bioaumentação, 
foi inserido o inóculo do microrganismo Bacillus metylotrophicus. A umidade inicial do solo foi 
ajustada para 34% e os experimentos foram realizados em duplicata, durante 120 dias. As amostras 
foram coletadas a cada 30 dias, efetuando-se a determinação da tensão superficial dos extratos 
obtidos. Os tratamentos foram comparados com a atenuação natural (sem adição de nutrientes e/ou 
microrganismos) e com o controle (somente solo). A Tabela 1 apresenta o delineamento experimental 
utilizado para avaliar a produção de biossurfactantes no solo. A Figura 1 apresenta os resultados 
obtidos para a tensão superficial dos extratos do solo. A menor tensão superficial foi observada 
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no Tratamento 3 (44,33 mN/m) após 120 dias de biorremediação, indicando que a bioestimulação 
aliada a bioaumentação resultaram em maior produção de biossurfactantes. Machado et al. 
(2020) também verificaram essa redução com a aplicação dessas técnicas em conjunto, obtendo a 
tensão superficial mínima de 48,71 mN/m. A comparação das tensões superficiais para o mesmo 
tratamento ao longo do tempo (letras maiúsculas) mostrou reduções significativas (p<0,05) para 
os Tratamentos 1, 2 e 3, tendo destaque o Tratamento 3, com redução de 11,82%, o que evidencia 
a produção do biocomposto. Para os Tratamentos 4 e 5, houve aumento da tensão superficial. Em 
relação à análise dos diferentes tratamentos no mesmo tempo (letras minúsculas), verificou-se que 
ao final do experimento houve diferença significativa (p<0,05) entre todos os tratamentos, exceto 
entre os Tratamentos 1 e 2. A redução da tensão superficial indica que houve maior produção 
de biossurfactantes e, consequentemente, maior biodisponibilidade do contaminante. Como as 
bactérias só podem degradar poluentes solúveis em água, a biodisponibilidade do óleo diesel é 
um fator importante, que auxilia na biodegradação (Sari et al., 2018). A adição de biossurfactante 
é necessária quando as condições ambientais não suportam o processo de dissolução do diesel em 
água, porém quando as bactérias utilizadas são capazes de produzir biossurfactantes diretamente 
no solo, em quantidades suficientes, a adição não é necessária (Imron et al., 2020), como pode ser 
verificado neste estudo.

Conclusão: A produção de biossurfactantes no solo, avaliada pela medida da tensão superficial, 
apresentou redução para o tratamento com aplicação de bioaumentação e bioestimulação 
(11,82%), indicando a liberação de biossurfactantes no meio. Essa tendência não foi observada nos 
tratamentos de controle. Sendo assim, essas técnicas são uma alternativa para remediação de solos 
contaminados por óleo diesel.

Referências: Decesaro, A. et al. Biosurfactants production using permeate from whey ultrafiltration and 
the bioproduct recovery bymembrane separation process. J. Surfactants Deterg., 23, 2020.

Machado, T.S. et al. Effects of homemade biosurfactant from Bacillus methylotrophicus on bioremediation 
efficiency of a clay soil contaminated with diesel oil. Ecotox. Environ Safe., 201, 2020.

Sari, G.L. et al. Compost humic acid-like isolates from composting process as bio-based surfactant: 
properties and feasibility to solubilize hydrocarbon from crude oil contaminated soil. J. Environ. Manag., 
225, 2018.

Imron, M.F. et al. Future challenges in diesel biodegradation by bacteria isolates: A review. J. Clean. Prod., 
251, 2020.
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Introdução: A osteoartrite (OA) é uma patologia osteoarticular prevalente na população, 
afetando indivíduos idosos e obesos. Sendo uma das principais causas de deficiência e invalidez, 
impacta também, no bem-estar físico e mental do portador. As opções de tratamentos são restritas, 
sendo as mais utilizadas as terapias farmacológicas, que além de não diminuir a degeneração da 
cartilagem, apresenta inúmeras reações adversas que podem comprometer a saúde desta pessoa. 
O manejo da OA mais indicado são as atividades físicas, tendo a natação como principal, pois 
ajuda na estimulação mecânica e funcional do tecido lesionado e não provoca grande impacto na 
articulação, prevenindo os efeitos deletérios do desuso e ajudando na reabilitação do indivíduo. 
Nesse contexto, este estudo objetiva avaliar o efeito da natação no tratamento de OA induzida pela 
injeção intra-articular de monoiodoacetato de sódio (MIA), sobre os parâmetros inflamatórios e 
oxidativos, alodinea mecânica e térmica em joelhos de ratos.

Metodologia: A OA é uma doença degenerativa da cartilagem que contém múltiplos fatores, como 
trauma, forças mecânicas, inflamação, reações bioquímicas e desarranjos metabólicos, causando 
dor e perda progressiva de função. A inflamação é um fator chave para a destruição da cartilagem, 
promovendo alterações histológicas na cartilagem, na membrana sinovial, no ligamento e no osso, 
além de redução de colágeno e proteoglicanos, degeneração e agrupamento dos condrócitos. 
Entre os produtos inflamatórios presentes na OA pode-se encontrar o óxido nítrico sintase, ciclo 
oxigenasse-2, estromelisina, IL6, IL8 e IL1 &#946;. A OA possui uma classificação baseada nos 
níveis de dor que pacientes apresentam, sendo estes: o estágio 1 ou OA inicial, caracterizado por 
uma dor decorrente de um estímulo, comumente o exercício físico; o estágio 2 ou OA moderada, 
que se desenvolve para uma dor constante, afetando o cotidiano do paciente; e o estágio 3 ou OA 
avançada caracterizada por uma dor agonizante em curtos períodos que exaustam o paciente. Os 
tratamentos de OA buscam melhorar a função articular e diminuir a dor, no entanto, as medicações 
apresentam efeitos adversos. Já exercícios físicos de intensidade leve a moderada proporcionar um 
fortalecimento muscular e prevenção do encurtamento de tecidos moles da articulação. Contudo, 
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exercícios terrestres geram maior estresse na articulação do joelho devido o suporte de peso. 
Portanto, a natação é muito recomendada como tratamento e prevenção na OA, pois proporciona 
menor estresse na articulação pela flutuabilidade da água. Neste estudo, serão utilizados 25 ratos 
Wistar machos com 6 semanas de idade, sendo divididos em 4 grupos experimentais: 1- Controle, 
2- Controle + Exercício, 3- MIA, 4- MIA + Exercício. Para induzir a OA, os grupos experimentais 
3 e 4 serão anestesiados com isoflurano 4% e receberão na pata posterior esquerda a injeção intra-
articular de monoiodoacetato de sódio (MIA) 2 mg/mL, interrompendo o metabolismo dos 
condrócitos e provocando redução de proteoglicanos, resultando na degeneração da cartilagem, 
similar a OA em humanos. A realização da natação ocorrerá em um tanque com água aquecida 
entre 32 ºC. No tempo Basal, os ratos serão habituados por 15 minutos ao meio aquático. Após 
início dos teste experimentais, os animais nadarão com uma sobrecarga (3% do peso) para evitar 
flutuação. O treinamento ocorrerá em 21 sessões, com aumento gradual de tempo. É realizada a 
avaliação dos parâmetros: edema articular, pelo micrômetro externo digital; Resposta nociceptiva, 
verificando a sensibilidade mecânica através do filamento de Von Frey; Hipersensibilidade 
térmica ao frio, sendo aplicado acetona na pata lesionada do animal; Hipersensibilidade térmica 
ao calor, pela exposição a uma placa aquecida a 50°C; Peso corporal; Splesh test, para avaliação do 
comportamento depressivo; Testes bioquímicos e parâmetros de estresse oxidativo, que será feita 
no plasma e homogenato de cérebro, fígado, rim, baço e músculos. 

Conclusão: Muitos estudos trazem resultados promissores quanto a natação na OA, mostrando 
melhora no quadro inflamatório e mobilidade da articulação, assim reinserindo os portadores 
às atividades físicas e à sociedade, contribuindo com o bem-estar físico e mental. Porém, não é 
claro o perfil inflamatório e oxidativo da OA, sendo este estudo, uma contribuição importante na 
sociedade científica.

Referências: ALKATAN, M. et al. Improved function and reduced pain after swimming and cycling 
training in patients with osteoarthritis. Journal of Rheumatology, v. 43, n. 3, p. 666–672, 1 mar. 2016. 

ANSARI, M. Y.; AHMAD, N.; HAQQI, T. M. Oxidative stress and inflammation in osteoarthritis 
pathogenesis: Role of polyphenols. Biomedicine and Pharmacotherapy, v. 129, n. 9, p. 110452, 1 set. 2020. 

FICO, B. G.; ALKATAN, M.; TANAKA, H. No Changes in Appetite-Related Hormones Following 
Swimming and Cycling Exercise Interventions in Adults with Obesity. International journal of exercise 
science, v. 13, n. 2, p. 1819–1825, 2020. 
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Introdução: Pesquisas do ramo da neurociência demonstram que a meditação é benéfica tanto 
para a saúde física quanto mental, bem como capaz de melhorar a qualidade de vida. Conforme 
os estudos neurológicos são aprofundados em relação à meditação, mais evidências de que sua 
prática contribui para modulação emocional e metas pessoais e profissionais. [1] Tendo em vista tais 
benefícios, a Liga Acadêmica de Saúde, Espiritualidade e Práticas Integrativas e Complementares 
(LASEPICS) promoveu sessões de Meditação Guiada de forma remota, por meio do Instagram, 
uma vez que o atual quadro pandêmico e de isolamento social trouxe consigo situações de estresse, 
medo, angústia e ansiedade, para alguns indivíduos.

Metodologia: O projeto Meditação Guiada por Live no Instagram contou com três sessões 
de meditação, guiadas por um profissional da saúde e realizadas na modalidade online, devido 
à pandemia de COVID-19, proporcionando a inclusão da comunidade como um todo em uma 
prática integrativa que visa o bem-estar. O objetivo do projeto de Lives de Meditação Guiada foi 
proporcionar à comunidade como um todo a possibilidade de vivência de uma Prática Integrativa 
e Complementar (PIC), por um meio de comunicação acessível à maioria das pessoas de nossa 
comunidade, a rede social; além de proporcionar um momento, ainda que breve, de conforto para os 
participantes, considerando que o cenário atual pode resultar em estresse, preocupação excessiva e 
até mesmo ansiedade. A Liga Acadêmica estabeleceu uma parceria com um profissional da saúde, 
que, de forma remota - por meio de Live pelo Instagram -, realizou três sessões de meditação 
guiadas pela conta da Liga Acadêmica na rede social. Elas foram iniciadas com um dos membros 
da Liga apresentando o projeto e o profissional, seguida pela prática. As sessões ocorreram nas 
datas de 22 de junho, 17 de setembro e 22 de outubro do ano de 2020, no período noturno e tiveram 
duração média de 30 minutos. A média de participantes das lives foi de 123 indivíduos. Todas as 
lives estão salvas na página no Instagram da Liga Acadêmica. Percebe-se que o projeto gerou bons 
resultados e um retorno positivo das pessoas que aderiram a essa forma de prática online de saúde 
e bem-estar durante o período da pandemia de COVID-19, o que impulsiona a Liga Acadêmica a 
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dar continuidade ao projeto, a fim de atingir ainda mais pessoas de nossa comunidade com um 
momento de bem-estar.

Conclusão: Tendo como base o feedback de participantes, tornou-se perceptível a reaproximação 
dos indivíduos com seus pontos de equilíbrio, antes prejudicados, devido à pandemia e aos 
obstáculos físicos e emocionais acarretados por essa. Assim, a LASEPICS considera a possibilidade 
de fornecer acesso às PICs à comunidade como peça fundamental para resgatar a essência e 
centralidade de cada indivíduo. 

Referências: 1- 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.
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Introdução: A espiritualidade é um elementos estruturante da experiência humana e relaciona-
se com saúde física, mental e social, com estudos que, cada vez mais, mostram seus benefícios 
[1]. Com o propósito de discutir a espiritualidade dentro da saúde, a Liga Acadêmica de Saúde, 
Espiritualidade e Práticas Integrativas e Complementares da UPF (LASEPICS), ativa desde 2019, 
conta atualmente com 15 membros dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia 
e Psicologia da UPF e, recentemente, tornou-se membro da Associação Brasileira de Ligas 
Acadêmicas de Saúde Integrativa e Complementar (ABLASIC). Desde o início da Pandemia de 
COVID-19, que trouxe o distanciamento social, enfrentamos o desafio de manter as atividades 
do grupo de maneira efetiva de forma remota, por acreditarmos na importância da continuidade 
de nossas atividades. Com o presente relato, temos como objetivo reiterar o quão relevante é a 
atuação das ligas acadêmicas no processo de formação dos estudantes.

Metodologia: Desde de Março de 2020, a LASEPICS adaptou suas reuniões para a modalidade 
remota, possibilitando os encontros semanais por meio da plataforma Google Meet. Nossas 
reuniões ocorrem semanalmente, nas Quintas-feiras, às 21 horas, iniciando-se com uma Meditação, 
guiada por uma de nossas ligantes, a fim de que possamos aliviar as tensões do dia a dia e centrar-
nos em nosso objetivo daquele momento. Após, o ligante que conduzirá a aula, expõe um artigo 
pré-selecionado por ele e enviado para os demais ligantes durante a semana, com o objetivo de 
fomentar o debate sobre o tema. O período de pandemia trouxe desafios à liga, como a falta de 
assiduidade dos membros no início do isolamento social, por conta da falta de hábito dos ligantes 
em participar de de reuniões na modalidade online; além da longa adaptação dos encontros, uma 
vez que iniciamos esse período com encontros de apenas 20 minutos, apresentando sobre uma 
prática integrativa, sem debates que aprofundavam nosso conhecimento e enriqueciam nossa 
experiência. Essas questões foram debatidas ao longo do ano de 2020 e adaptadas em 2021, a fim de 
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que pudéssemos tirar o maior proveito possível da liga acadêmica. Entre as vantagens percebidas 
pelos ligantes na modalidade remota, destacamos a possibilidade de participação de ligantes 
residentes em outras cidades que não Passo Fundo, bem como a possibilidade de participação de 
congressos online, como o caso do CONBRASIE, no qual tivemos participação como liga apoiadora, 
além de a aprovação de quatro trabalhos de autoria de nossos ligantes para a Mostra Científica 
promovida pelo evento. A modalidade online ainda nos trouxe a facilitação de reuniões extra 
oficiais com a finalidade de desenvolvermos nossas áreas de Pesquisa e Extensão, com a criação 
de comissões de ligantes para organização de trabalhos científicos, que estão em fase inicial, e de 
Projetos de Extensão, como a parceria que a LASEPICS realizará com o Centro de Referência e 
Atenção ao Idoso da Universidade de Passo Fundo (Creati/UPF), na qual promoveremos oficinas 
quinzenais para os integrantes do grupo em questão. 

Conclusão: A LASEPICS difere do tradicional, pois é composta por membros de diversas áreas 
da saúde. Assim, a cada integração, os ligantes têm sua rede de aprendizado ampliada. Logo, 
para aprofundarmos a importância de a área da saúde andar em conjunto com as PICs, visamos 
a evolução da liga, bem como a divulgação para o alcance de mais acadêmicos e profissionais da 
saúde. 

Referências: 1- COMO A ESPIRITUALIDADE PODE INFLUENCIAR A SAÚDE DAS PESSOAS. 
Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, 2020. Disponível em: <https://www.sbmfc.
org.br/noticias/como-a-espiritualidade-pode-influenciar-a-saude-das-pessoas/>. Acesso em 04/08/2021.
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Introdução: A Segunda Guerra Mundial foi marcada, sobretudo, pelas estratégias de guerra 
usadas pelos países e, principalmente, pelo grande número de mortos. Grande parte da perda 
humana ocorreu pelas ações do partido Nazista que visava o extermínio de todos que fossem 
considerados inimigos nacionais. Assim, após o fim do conflito, foi criado um Tribunal para 
julgar os crimes cometidos pelos nazistas, o que gerou diversas críticas por ser um tribunal post 
facto. Dessa forma, o presente trabalho busca analisar se o Tribunal de Nuremberg é um tribunal 
de exceção. Para a construção do presente trabalho utiliza-se o método dedutivo e a técnica de 
pesquisa bibliográfica.

Metodologia: Durante a Segunda Guerra Mundial o partido Nazista alemão colocou em ação 
o plano de exterminar todos que considerassem ser inimigos de Estado, o que ficou conhecido 
como Holocausto. Findada a Segunda Guerra Mundial houve a criação de um Tribunal através de 
um acordo firmado entre os representantes da ex-URSS, dos EUA, da Grã-Bretanha e da França, 
em Londres, afim de se definirem as regras dos processos e do julgamento que seriam utilizadas. 
Muito discute-se se tal tribunal pode ser reconhecido como de exceção, pois se caracteriza por ser 
instituído pós fato e de caráter temporário e, além disso, por julgar crimes não definidos em normas 
nacionais ou internacionais. Em 18 de outubro de 1945, em Berlim, definiu-se o chamado Estatuto 
do Tribunal Militar Internacional, que definia as várias acusações previstas para o julgamento: 
conspiração e atos deliberados de agressão, que é a execução de planos destinados a tomar o poder 
e instituir um regime totalitário; crimes de guerra, que consiste nas infrações aos costumes e leis 
de guerra, na prática de maus-tratos, homicídios, trabalhos forçados, entre outros; crimes contra a 
paz, que são os que se referem a administrar, preparar, incitar e dar continuidade à guerra; crimes 
contra a humanidade, que são os homicídios em massa, extermínios, escravizações, deportações e 
todo e qualquer outro ato desumano ou cruel contra civis. Surgiu então, no mesmo ano, o Tribunal 
Militar Internacional, instaurado no palácio da Justiça de Nuremberg. A questão principal se dá 
no fato de que, ao ser julgado por um Tribunal de Exceção as pessoas perdem algumas garantias 
do processo como do juiz natural e a possibilidade de recurso a um segundo grau de jurisdição, 
impactando na segurança jurídica. Muitos dos pensadores que atualmente avaliam os tribunais 
de exceção, dizem que estes tribunais violam claramente o princípio nulla poena sine lege, 
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sobretudo pelo fato de acusar os réus por crime de paz e de crimes contra a humanidade, sem 
haver lei de Direito Internacional que previsse anteriormente uma punição para essas condutas 
havendo assim uma violação ao princípio da irretroatividade da lei. Com outro ponto de vista, 
alguns estudiosos dizem que houve ilegalidade no processo, mas que naquele momento histórico 
se fazia necessária a responsabilização dos crimes de guerra e de todas as atrocidades cometidas 
para que se tivesse justiça e servisse de exemplo ao mundo. Portanto, o Tribunal de Nuremberg 
foi um tribunal de exceção, mas que em decorrência do contexto histórico-normativo justifica-se 
sua existência. Destaca-se a criação do Tribunal Penal Internacional no ano de 1998, iniciando 
suas atividades em 2002, o qual tem como objetivo julgar indivíduos por crimes de guerra, crimes 
contra a humanidade, genocídio e os crimes de agressão.

Conclusão: No presente trabalho foram analisados os aspectos históricos que desencadearam 
a criação do Tribunal de Nuremberg, bem como os aspectos jurídicos que cercam a discussão em 
classificá-lo ou não como de exceção. Ademais, foi abordado a cerca das importantes mudanças 
que esse julgamento trouxe para o direito internacional e para os direitos humanos.

Referências: CARDOSO, Luisa Rita. Julgamento de Nuremberg. Disponível em: https://www.infoescola.
com/historia/julgamento-de-nuremberg/. Acesso em: 21 de jun de 2021.

SANTOS, Ascleide Ferreira dos. O Tribunal de Nuremberg e o Direito Internacional. Disponível em: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/otribunal-de-nuremberg-e-o-direito-internacional>. Acessado 
em 21 de jun. 2021.

SILVA, Tatiane Fonseca da.O julgamento de Nuremberg e sua relação com os direitos fundamentais e com 
o direito internacional: uma análise necessária.Ano 2014 – Edição 13. Disponível em: file:///C:/Users/
TEMP.LAPTOP-3VHVD14L/Downloads/2824.pdf. Acesso em 21 de jun de 2021. 
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Introdução: Mesmo havendo campanhas educativas e a devida proibição legal, o trabalho 
infantil ainda se faz muito presente no país, sobretudo quando ele ocorre em meio familiar e não é 
compreendido com a devida gravidade, visto apenas como uma ‘’ajuda’’ e processo formador de 
caráter, princípios e valores, ignorando as consequências psíquicas e prejudicando a aprendizagem 
da criança. A escolha da temática do presente trabalho surgiu através de questionamentos trazidos 
nos encontros do grupo de pesquisa Transnacionalização, Migração e Trabalho e das situações 
presenciadas através do projeto de extensão Balcão do Trabalhador. Utilizou-se o método dedutivo 
e a pesquisa bibliográfica. 

Metodologia: Segundo definição da Organização Internacional do Trabalho, caracteriza-se 
como trabalho infantil ‘’todo aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e desenvolvimento 
mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere com a sua escolarização seja porque as 
priva desta, seja porque as conduz ao abandono precoce da escola, seja porque as obriga a conciliar 
a frequência escolar com longas horas de trabalho’’. Entretanto, o conceito individual do que seria 
considerado trabalho, varia de acordo com a região, a tradição e os costumes que cada família 
vive. No que diz respeito ao trabalho infantil desenvolvido no meio rural, ele é entendido como 
uma ‘’ajuda’’ à família conforme diz Marin, 2018. Para muitas delas, o trabalho rural está ligado 
ao aprendizado das técnicas agrícolas, do ensinamento de valores e princípios morais, além de 
ensinar a adquirir responsabilidades. Assim, é reproduzida na educação dos filhos, aquilo que os 
pais aprenderam e entendem como necessário para a criação. Todavia, o conceito de ser criança não 
difere de maneira significativa no entendimento universal, afinal, ser criança é estar em constante 
desenvolvimento psíquico, físico e moral, que deve ter como única função brincar e aprender. Com 
base nisso, o ECA estabeleceu a proibição do trabalho aos menores de 14 anos, exceto na condição 
de aprendizes, entre os 12 e 14 anos e com regulamentação especial. Entretanto no Brasil, 85,5% 
das crianças de 5 a 9 anos em situação de trabalho infantil estão em atividades agrícolas, segundo 
estudos da Fundação Abrinq com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 
2015) como no plantio e criação de gado e aves. O problema maior se dá quando essa ‘’ajuda’’ ocorre 
de maneira exaustiva,a ponto de prejudicar o aprendizado escolar, que necessite de força física ou 
a lida com insumos periculosos, uma vez que não há equipamentos de segurança necessário e 
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muitas vezes, nem proteção contra acidentes de trabalho, além de ocorrer o manuseio de máquinas 
agrícolas e tratores. O trabalho no campo, pelo contato com agrotóxicos e maquinário perigoso, 
entre outros motivos, está na lista das 93 piores formas de trabalho infantil no país, publicado 
pelo governo brasileiro com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Ademais, um estudo 
desenvolvido pela Fundação Abrinq também mostra que 4,1% de crianças e adolescentes de 5 a 17 
anos que trabalham em atividades agrícolas no Brasil não sabem ler ou escrever. 

Conclusão: Dessa forma, levando-se em consideração que combinar o trabalho com os 
estudos para uma criança, pode acarretar prejuízos significativos a aprendizagem, bem como ao 
desenvolvimento psíquico, essa ‘’ajuda’’ dos filhos na agricultura familiar deve ser controlada, 
vistoriada e reduzida a fim de que, a brincadeira e os estudos sejam priorizados e para que cada 
fase da vida seja vivida e respeitada. 

Referências: Criança livre de Trabalho Infantil.Trabalho de crianças no campo cresce e preocupa, mostra 
estudo da Abrinq. Disponível em: https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/trabalho-
de-criancas-no-campo-cresce-e-preocupa/. Acesso em: 14 de jul.2021.

MARIN; Joel Orlando Bevilaqua. Infância rural e trabalho infantil: concepções em contexto de mudança. 
Disponível em:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-92822018000400004. 
Acesso em 14 de jul.2021. 

Organização Internacional do Trabalho.Piores formas de trabalho infantil. Disponível em:https://www.
ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_446122/lang--pt/index.htm.Acesso em 14 de jul.2021.
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Introdução: Historicamente, as instituições de ensino (IE) foram ampliando suas finalidades, 
acumulando o papel de produzir, multiplicar e socializar os saberes científicos, formar para o 
exercício da cidadania e inserir as pessoas no mundo do trabalho. Para isso, as IEs devem prezar por 
princípios administrativos relacionados às suas realidades, contribuindo para o desenvolvimento 
da consciência crítica dos estudantes. Devem organizar sua gestão considerando princípios e 
procedimentos relacionados à ação de planejar o trabalho, racionalizar o uso dos recursos, coordenar 
e avaliar o trabalho das pessoas, buscando a concretização dos objetivos. Os Institutos Federais 
(IF), devem promover meios para que o processo de gestão seja tratado de forma democrática e 
participativa, focando as ações prioritárias, as formas de participação e a caracterização da gestão 
nas dimensões administrativas e pedagógicas. 

Metodologia: O estudo se caracteriza como pesquisa exploratória e descritiva, seguindo 
abordagem mista (quanti-qualitativa), desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica e de campo, 
por meio de estudo de caso em um IF da região sul do Brasil, envolvendo 30 professores e 22 
técnicos administrativos (TE), escolhidos de forma aleatória de um universo de 111 professores 
e 91 TE, o que equivale a 27% e 24%, respectivamente. A produção de dados foi realizada com 
o uso de questionário com questões abertas e fechadas na plataforma online google forms. Este 
foi composto de 43 questões para professores e 45 para os TE que buscaram: apontar o perfil 
dos participantes; indicar aspectos relativos à participação da/na gestão; caracterizar a gestão 
administrativa; identificar as características da gestão na dimensão pedagógica. Os dados 
foram apresentados a partir do objetivo do estudo e interpretados à luz dos autores referenciais 
no tema. A coleta seguiu as normas éticas exigidas em pesquisas com seres humanos, sendo o 
projeto aprovado pelo Comitê de Ética conforme parecer consubstanciado nº 3.991.309. A política 
de expansão da rede federal é construída por princípios fundamentais da gestão democrática 
e, conforme Araújo (2014), descentralização, autonomia e participação são elementos presentes 
desde a criação dos IFs e buscam alcançar a justiça social, a isonomia, a concorrência econômica e 
a produção de novas tecnologias. Requer raciocínio, observação, replanejamento, busca de novos 
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caminhos para os erros e fracassos. O ambiente escolar necessita de democracia, a ponto de que 
todos os sujeitos envolvidos possam participar das decisões de forma consciente e comprometida, 
sendo necessário disposição, trabalho em equipe e redistribuição de responsabilidades. Quanto ao 
perfil dos pesquisados, trata-se de grupo constituído por 29 homens e 23 mulheres, com idades 
entre 29 e 52 anos. Destes, 64% dos professores e 72% dos TE já ocuparam cargos de gestão. Nos 
dados relativos à participação da/na gestão os pesquisados foram indagados se participam 
de reuniões com gestores para tratar de atividades da gestão, tendo-se como resposta positiva 
83,3% dos educadores e 66,7% dos TE. Um dos principais componentes da gestão democrática é a 
participação que, de acordo com Libâneo (2008, p. 102), “[...] é o principal meio de assegurar gestão 
democrática na escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de 
tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar.” Como prioridade dos gestores 
no desenvolvimento dos cursos, os professores apontaram aspectos relativos ao ensino, às 
questões administrativas, à pesquisa e extensão, à formação docente e outros. Os TE focaram na 
preocupação com a infraestrutura, a capacitação docente. Caracterizando a gestão administrativa, 
os pesquisados foram questionados se participam de órgãos de representação. Assim, 96,7% dos 
educadores e 81,8% dos TE responderam afirmativamente. 

Conclusão: Na instituição pesquisada há formas de participação na gestão sendo que na dimensão 
pedagógica há menor envolvimento. Os gestores têm pouca atuação no acompanhamento cotidiano 
das atividades pedagógicas, embora aspectos da qualidade do ensino tenham sido considerados 
prioritários. A busca pela autonomia, pela democratização e pela implementação da gestão, requer 
que os IFs se organizem livremente.

Referências: ARAÚJO, Rosemeire Baraúna Meira. A nova gestão pública, a regulação da educação e a 
gestão democrática no contexto dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 2014. 
Tese (Doutorado em Educação). Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/17784/1/
TESE%20ROSEMEIRE%20ARAUJO.pdf. Acesso em: 07 fev. 2021.

GADOTTI, Moacir. Pressupostos do Projeto Pedagógico. Anais da Conferência Nacional de Educação para 
Todos. Brasília, DF: MEC, 1994.

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, José Ferreira; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas, 
estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: MF Livros, 2008.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 4.169.416
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Introdução: O ensino do Português é alvo de mudanças. Décadas atrás, eram quase unânimes 
as metodologias de transmissão de conteúdos gramaticais desarticulados da escrita, que, por sua 
vez, não era um processo que primava pela autenticidade, estabelecendo-se pela distinção entre 
narração, descrição e dissertação. No entanto, as pesquisas de base interacionista revolucionaram 
o ensino da língua materna, pois aprende-se a língua usando-a. Assim, organizaram-se 
orientações curriculares para o ensino fundamental, nas quais as práticas da linguagem, oralidade, 
leitura, produção textual e análise linguística, estão articuladas entre si, bem como às situações 
comunicativas, para o desenvolvimento das competências enunciativo-discursivas. Assim, objetiva-
se analisar os documentos norteadores Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional 
Comum Curricular, para conferir se empregam a perspectiva interacionista da linguagem, com a 
proposição de abordagens e orientações didáticas de cunho discursivo. 

Metodologia: De início, destaca-se a promulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 
de 1998, como um divisor de águas para o ensino de Língua Portuguesa. O documento destaca 
a realização da linguagem através do discurso: “interagir pela linguagem significa realizar uma 
atividade discursiva: dizer alguma coisa para alguém, de uma determinada forma, num contexto 
histórico e em determinada circunstância de interlocução” (p. 20). Essas atividades discursivas 
são os textos, que se organizam dentro de um determinado gênero, que, por sua vez, pode ser 
definido como uma forma relativamente estável de enunciado, disponível na cultura. A proposta 
pressupõe como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem. Assim, se o padrão vigente 
era o ensino da língua culta a partir de regras e textos prestigiados, a nova premissa estabelece que 
se parta do uso possível aos alunos para permitir a conquista de novas habilidades linguísticas, 
principalmente as associadas aos padrões da escrita. Algo que pode ser assim resumido: a leitura 
como a compreensão ativa e não a decodificação; a fala e a escrita como interlocução efetiva; o 
pensar sobre a linguagem a serviço de compreendê-la e utilizá-la apropriadamente às situações a 
aos propósitos definidos (BRASIL, p.19). Quanto à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 
2017, é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais, consolidadas na forma 
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de habilidades e competências inscritas num conjunto progressivo que visa ao desenvolvimento 
enunciativo-interacionista dos alunos do decorrer do ensino fundamental. Nesse sentido, assim 
como nos PCNs, a Base assume a linguagem como “uma forma de ação interindividual orientada 
para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 
existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20). Dentro 
desse quadro, definem-se as perspectivas enunciativo-discursivas, já que há sempre que relacionar 
os textos a seus contextos de produção “e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo 
da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses” 
(BRASIL, 2017, p. 66). Assumindo o texto como unidade de trabalho, o programa está dividido em 
eixos (práticas de linguagem), organizados em Campos de Atuação - Leitura, Produção de texto, 
Oralidade, Análise Linguística/Semiótica. Nesse sentido, encoraja-se a discretização de conteúdos 
em função de aprofundamentos necessários, sem desmerecer a articulação entre eles. Por outro 
lado, destaca-se a necessidade do contato dos alunos com gêneros textuais, partindo-se de práticas 
de linguagem já vivenciadas, em direção a novas experiências. 

Conclusão: Conclui-se que tanto os PCNs quanto a BNCC preconizam a perspectiva enunciativo-
discursiva da linguagem, em que os textos, organizados em gêneros, são o centro do trabalho em 
sala de aula. Não obstante, é encorajado o trabalho articulado entre as diversas práticas linguageiras, 
num processo em que a interlocução efetiva estabelece a tônica para ensinar e aprender a ouvir, 
falar, ler e escrever. 

Referências: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1998.
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Introdução: Após o surgimento do primeiro caso de coronavírus, em janeiro de 2020, a OMS 
reconheceu a doença e nomeou como COVID-19. O coronavírus é identificado como um vírus da 
família RNA, manifestando sintomas que variam de um quadro clínico assintomático, sintomas 
leves como um resfriado ou o desenvolvimento de condições mais graves. Como melhor forma 
de conter a propagação do vírus, recomendou-se isolamento social e a permanência da população 
em seu espaço doméstico. Esse isolamento fez exaltar um problema de saúde pública já existente, 
a violência doméstica contra a mulher. A violência contra a mulher é um fenômeno global e 
nacional, e caracteriza-se como qualquer conduta ou ação que possa ocasionar a morte, danos 
físicos, sexuais e psicológicos à mulher. Dessa forma, o objetivo do presente estudo, é verificar 
a relação do aumento de casos de violência doméstica contra a mulher durante a pandemia do 
COVID-19, levando em conta o contexto histórico e cultural. 

Metodologia: Para o desenvolvimento do estudo, realizou-se uma revisão de literatura, com 
pesquisa na base de dados do Scielo, utilizando os descritores “Violência contra a mulher”, “Violência 
doméstica”, “Pandemia” e “COVID-19”. Os critérios de inclusão eram estudos exclusivamente 
referentes à violência contra a mulher, estudos realizados no Brasil e estudos publicados entre os 
anos de 2020 e 2021. No total foram encontrados 21 artigos, porém apenas 06 atenderam os critérios 
exigidos e para esse resumo foram utilizados 2. Com base nos estudos analisados, a violência contra 
a mulher é histórica e estrutural. A cultura patriarcal enraizada na sociedade, contribuiu para que o 
isolamento se tornasse a causa do aumento dos casos. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos 
Humanos, houve um crescimento de 22,2% no número de denúncias nos meses de março/abril em 
2020 no Brasil, registradas nos serviços Ligue 100 ou Disque 180. Esses dados revelam, que além da 
violência sofrida anteriormente pelo companheiro ou ex-companheiro, apenas pelo fato de serem 
mulheres, agora elas se tornaram vítimas diretas do estresse econômico sofrido dentro da própria 
casa, onde o homem tem a perspectiva de perda do poder masculino, o que serve de gatilho para 
exercer um comportamento violento sobre a companheira. Outro fato a ser destacado é que o 
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agressor passa mais tempo no ambiente doméstico, vigiando a mulher com mais frequência e 
impedindo que tenha contato com familiares e amigos, manipulando-a psicologicamente para que 
não o denuncie. Apesar do agravamento da violência domésticas sofrida por mulheres durante 
a pandemia do COVID-19, houve redução dos serviços de apoio às vítimas nas áreas da saúde, 
segurança pública e assistência social. Essa redução prejudicou o combate à violência, visto que, o 
serviço policial e os postos de saúde/hospitais são os primeiros lugares procurados pelas vítimas, 
um dos motivos é o medo do contágio pelo coronavírus. Para tentar suprir a redução dos serviços, 
foram criados canais digitais como o aplicativo Direitos Humanos BR e o site ouvidoria.mdh.
gov.br. Através dessas plataformas, as vítimas, familiares, amigos ou desconhecidos, conseguem 
realizar o registro de situações que evidenciem a violência doméstica, enviando fotos, vídeos ou 
documentos. Entretanto, essa medida apresenta falhas, visto que, uma parte da população não 
possui acesso à internet, dificultando o processo de denúncia por meios digitais. 

Conclusão: Conclui-se, que houve relação entre a pandemia e o aumento de casos da violência 
contra a mulher. Dessa forma, aumenta-se a necessidade de reforços nas políticas públicas e 
sociais. Mas, principalmente, faz-se necessário a conscientização da sociedade para a equidade e 
igualdade de gêneros, promovendo uma cultura de respeito e valorização das mulheres. 

Referências: BARBOSA, Jeanine P.M. B., et al. Interseccionalidade e violência contra as mulheres 
em tempos de pandemia de covid-19: diálogos e possibilidades. Revista Saúde e Sociedade, 
São Paulo, v. 30, n. 2, p. 1-13, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sausoc/a/
qKZv8sc885rpsqDhwV5YJpF/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 05 de jul. 2021. 

VIEIRA, P.R., GARCIA, L.P., MACIEL, E.L.N. Isolamento social e o aumento da violência doméstica: o que 
isso nos revela? Revista Brasil de Epidemiologia, São Paulo, v. 23, p. 1-5, 2020. Disponível em: https://
www.scielo.br/j/rbepid/a/tqcyvQhqQyjtQM3hXRywsTn/?lang=pt&format=pdf.Acesso em: 05 de jul. 
2021.
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Introdução: A Síndrome de Edwards, também conhecida como trissomia do cromossomo 18, 
é uma doença cromossômica autossômica rara. Sua prevalência é de um caso para cada 3 a 8 
mil nascidos vivos, com predomínio no sexo feminino. A trissomia 18 é considerada uma doença 
genética grave, afetando funções celulares fetais, compreendendo alterações físicas e deficiência 
psicomotora e cognitiva. Essas complicações contribuem para o elevado número de morbidade 
e mortalidade neonatal e infantil dos indivíduos acometidos. Apesar dos estudos referentes à 
fisioterapia na Síndrome de Edwards serem escassos, é de grande importância conhecer o quadro 
clínico para estabelecer o tratamento adequado. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi 
revisar na literatura a abordagem fisioterapêutica na Síndrome de Edwards.

Metodologia: A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura em 08 base de dados 
(Embase, Medline, LILACS, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, PEDro e SciELO), utilizando 
os descritores “Trisomy 18 Syndrome” e “Physical Therapy Specialty”. Os critérios de inclusão 
eram exclusivamente pessoas com diagnóstico de Síndrome de Edwards e relatos de estudos 
que realizaram alguma intervenção fisioterapêutica nestes indivíduos. Os critérios de exclusão, 
foram estudos observacionais, estudos com outros tipos de abordagem, exceto a fisioterapêutica 
ou estudos com diagnóstico em outras síndromes. Foram encontrados 35 artigos, onde 05 estavam 
dentro dos critérios de inclusão, e apenas 02 foram utilizados para o resumo. Através dos estudos 
analisados, observou-se possíveis métodos e condutas fisioterapêuticas utilizadas para o tratamento 
e qualidade de vida de crianças e bebês diagnosticados com a trissomia. Dentre eles, encontrou-
se a hidroterapia, o Método Bobath, a fisioterapia respiratória, os exercícios para amplitude de 
movimento, exercícios para reeducação motora e psicomotricidade e o uso de órteses. Os estudos 
evidenciam que abordagem fisioterapêutica teve resultados significativos, regulando os sinais 
vitais e diminuição do quadro álgico, melhora dos aspectos motores e aprendizagem, melhora 
da condição respiratória, da amplitude de movimento articular, da realização de atividades da 
vida diária para higiene e melhora da marcha. Desta forma, a fisioterapia proporciona maior 
capacidade funcional e o bem-estar dessa população. Segundo a literatura, grande parte dos 
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fisioterapeutas utiliza o Método Bobath como principal intervenção fisioterapêutica em crianças 
diagnosticadas com doenças congênitas. Em alguns estudos da revisão, aplicou-se o Método 
Bobath em uma criança com SE, obtendo a melhora do seu desenvolvimento motor, auxiliando 
na realização de novas posturas e no processo de engatinhar. A fisioterapia neonatal trabalha com 
condutas fisioterapêuticas para o sistema cardiorrespiratório e musculoesquelético em crianças 
prematuras. Sendo assim, um dos estudos, realizou fisioterapia neonatal em um prematuro com 
SE, observando melhora do quadro respiratório, otimização da ausculta pulmonar e diminuição 
do risco de complicações pulmonares. A fisioterapia aquática também pode ser um método de 
tratamento simples e eficaz. Os estudos que utilizaram a hidroterapia em recém-nascidos com 
SE, apresentaram diminuição dos sintomas dolorosos, melhora da capacidade vital, bem como, 
melhora do estado do sono-vigília, diminuição do stress e relaxamento. 

Conclusão: Conclui-se, que em razão da baixa expectativa de vida e raridade da doença, há 
poucos estudos referentes à abordagem fisioterapêutica na Síndrome de Edwards. Entretanto, os 
resultados encontrados comprovam a necessidade e importância da fisioterapia para proporcionar 
qualidade de vida aos indivíduos diagnosticados com a Síndrome de Edwards. 

Referências: ARAÚJO, A. C. F. Atuação da fisioterapia respiratória na Síndrome de Edwards em uma 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em Santos SP – relato de caso. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, 
São Paulo, v. 12, n. 1, p. 42-44, 2015. Disponível em: http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/article/
view/690/u2015v12n29e690. Acesso em: 10 jul. 2021.

BUSTILLOS-VILLALTA, K.; QUIÑONES-CAMPOS, M. Síndrome de Edwards de larga supervivencia: 
efecto del tratamiento rehabilitador integral. Revista Médica Herediana, San Martin de Porres, v. 25, n. 2, 
p. 89-92, 2014. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/3380/338034007007.pdf. Acesso em: 10 jul. 
2021.
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Introdução: Visando a formação integral dos acadêmicos, a Universidade de Passo Fundo (UPF) 
oferece diferentes oportunidades formativas, vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, as quais 
estimulam o protagonismo estudantil. Nesse sentido, entre os vários projetos de extensão da 
Universidade, existe o Projeto Formação Continuada de Professores de Matemática, o qual tem 
como objetivo promover a formação de professores da educação básica, bem como dos estudantes 
de matemática, que participam do projeto, por meio de reflexões e intervenções sobre a ação 
pedagógica em contextos escolarizados. No projeto existem grupos que trabalham com a formação 
de professores que atuam no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Nesse trabalho apresenta-se 
o relato de uma ação desenvolvida com o grupo do Ensino Médio, em 2021.

Metodologia: Em 2021, devido à pandemia da COVID 19, a formação de professores que atuam 
no Ensino Médio está sendo realizada por meio de encontros semanais, pelo Google Meet, com 
a participação de quatro professores que atuam na educação básica, uma bolsista extensionista e 
uma professora orientadora da UPF. Nesse ano, por sugestão dos professores participantes das 
escolas, o assunto escolhido para ser desenvolvido foi a Estatística, pelo fato de estar presente nos 
três anos do Ensino Médio e por ser um tema abrangente para o desenvolvimento de competências 
e habilidades, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e na nova proposta 
para o Ensino Médio (BRASIL, 2018; RIO GRANDE DO SUL, 2018). Tendo em vista estimular a 
aprendizagem significativa de conceitos e favorecer o desenvolvimento integral dos estudantes, 
o grupo decidiu adotar a metodologia de investigação na sala de aula, conforme apresentado 
por Ponte, Brocardo e Oliveira (2009), pois entenderam que essa abordagem seria apropriada. 
Essa metodologia, por propor tarefas matemáticas que trabalham com situações problema mais 
abertas, estimula a aprendizagem significativa e possibilita um envolvimento ativo do estudante, 
o qual se depara com desafios,que despertam seus interesses, e possibilita, por meio do processo 
investigativo, a elaboração de explicações argumentativas para as questões inicialmente elencadas.
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Assim,no planejamento da sequência didática, o grupo de professores decidiu que a proposta seja 
iniciada pela escolha de temas, realizadas pelos estudantes, organizados em grupos colaborativos. 
A orientação para escolha do tema é que seja de interesse dos membros do grupo e que propiciem 
dados, com os quais possam ser explorados conceitos básicos de Estatística, tais como: termos 
de uma pesquisa estatística (população, amostra, indivíduo ou objeto), variáveis qualitativas 
(nominal ou ordinal) e quantitativas (discreta ou contínua); frequências absoluta e relativa; 
representações gráficas; medidas de tendência central (média aritmética e ponderada; mediana e 
moda) e medidas de dispersão (desvio padrão e variância). Nas discussões do grupo, pensou-se 
que podem surgir temas tais como:esportes, música, desperdício de alimentos, produção de lixo 
doméstico, jogos on-line, preconceitos no futebol, segurança pública, trabalho informal, imigração, 
etc. Após essa escolha, para dar sequência ao planejamento, os grupos de estudantes devem 
elaborar uma pesquisa estatística para ser apresentada aos colegas da turma, a qual também deve 
ser avaliada pelos professores da escola. Destaca-se também que nas reuniões formativas também 
estão sendo analisados livros didáticos adotados nas escolas onde os professores (participantes do 
projeto) atuam, tendo em vista a compreensão e o aprofundamento teórico dos conceitos a serem 
trabalhados por eles com seus estudantes. Também foi sugerido o uso de questões do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), visando preparar os estudantes para esse desafio.

Conclusão: O processo de elaboração da sequência ainda está em construção. No entanto, verifica-
se que a proposta didática, pode possibilitar o desenvolvimento de competências e de habilidades 
previstas na BNCC, pois a metodologia de investigação na sala de aula, permite trabalhar com 
temas atuais e de interesse dos estudantes, tornando as aulas mais atraentes e favoráveis às suas 
ocorrências.

Referências: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Ensino Médio. Brasília, 
2018.

PONTE, J. P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações Matemáticas na Sala de Aula. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2009.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), União Nacional dos Dirigentes 
Municipais da Educação (UNDIME) e o Sindicato do Ensino Privado no Rio Grande do Sul (SINEPE/RS).
Referencial Curricular Gaúcho. 12 de dezembro de 2018. Disponível em: http://curriculo.educacao.rs.gov.
br/Sobre/Index. Acesso em: 26 de fev. 2020.
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Introdução: Através da disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática VI, ministrada pela 
professora Betine Diehl Setti, que tem por objetivo de identificar possibilidades de educação matemática 
que favoreçam práticas inclusivas, foi produzido uma proposta didática sobre o conteúdo de Simetria 
e Reflexão para ser aplicada no 8º ano do Ensino Fundamental, segundo a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). A proposta se apoiou no artigo escrito por HEALY e FERNANDES 
(2011). E utiliza como recursos manipuláveis papeis recortados em formato geométrico e do Geoplano 
Retangular, e pode ser aplicada tanto com alunos cegos e surdos, quanto com alunos típicos, 
preferencialmente, de modo presencial. Portanto, a intenção é criar cenário de aprendizagem inclusiva 
que favoreça a construção dos conceitos matemáticos explorando os sentidos disponíveis do estudante.

Metodologia: Vislumbrando o ensino inclusivo, a proposta deve ser abordada de forma expositiva 
dialógica, através da manipulação dos materiais. Inicialmente se utiliza papeis recortados, com 
antecedência, em formato de figuras geométricas, nas quais os alunos devem determinar o(s) eixo(s) de 
simetria, realizando dobras para comparar a simetria dos lados. É importante que o professor providencie 
figuras geométricas com diferentes eixos de simetria, além de mostrar alguns exemplos. Em seguida o 
professor apresenta o Geoplano Retangular para os alunos, disponibilizado um breve tempo para que 
consigam manuseá-lo e conhecê-lo. Utilizando esse recurso é trabalhada a reflexão. O professor pode 
usar elásticos (atilhos) para representar os eixos e as figuras geométricas. Inicialmente deve ser realizada 
a exploração usando eixo vertical e uma figura geométrica, que tenha seu eixo de reflexão sobre o eixo 
vertical, de modo que ela pode ser refletida no outro lado do eixo de reflexão movimentando o elástico e 
permanecendo o eixo fixo, como pode ser observado no anexo 1. Deve-se reproduzir esse processo com 
o eixo de simetria horizontal e diagonal, trabalhando com diferentes polígonos. Os estudantes podem 
utilizar a quantidade de pregos de cada figura (abordado a área) e o ângulo entre o lado do polígono 
e o eixo de simetria usado para verificação dos procedimentos para a reflexão. A atividade pode ser 
repetida conforme a necessidade dos estudantes. Na sequência, toda a figura geométrica deve ser feita 
afastada do eixo de simetria usado, de modo que a reflexão não forme o mesmo desenho, como está no 
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anexo 2. Como atividade de fechamento, pode-se pedir para que os alunos construam um quadrado e 
identifiquem todos seus eixos de reflexão. Para a proposta ser acessível a todos os alunos, o professor 
deve oralizar os gestos feitos, e deixar que os alunos cegos toquem o material e acompanhem com as 
mãos o momento em que o desenho geométrico é refletido do outro lado do eixo. Se há mais de um 
aluno cego, deve-se repetir esse processo com todos. Seria importante a presença de um monitor, pois 
ele pode fazer os movimentos com o aluno. Além disso, o aluno cego deve receber um papel pontilhado 
e com furos, para que ele possa registrar o que foi realizado em aula. Caso também tenha alunos 
surdos, é indispensável a presença de um intérprete. Dispondo desse profissional, é possível criar uma 
convenção entre o aluno e o intérprete sobre a representação em libras de cada termo matemático usado. 
Para alunos típicos é importante usar elásticos coloridos para melhorar a visualização dos elementos 
geométricos. Além disso, é essencial que os estudantes façam registros do que foi realizado em aula e 
de suas conclusões com o trabalho no Geoplano Retangular. Maiores detalhes sobre a proposta podem 
ser encontrados no vídeo do Youtube, chamado “Geoplano retangular| Matemática Inclusiva”(2021), 
que apresenta o potencial do Geoplano Retangular no ensino deste e de outros conteúdos matemáticos.

Conclusão: Visando a necessidade de planejamentos que contemplem a diversidade que se 
apresenta na sala de aula, essa proposta busca contribuir com o trabalho do professor. Os materiais 
produzidos e o detalhamento no desenvolvimento das atividades dão suporte para aplicação com 
alunos cegos, surdos e típicos, desde que se façam adaptações necessárias e o professor conte com 
a ajuda de monitor e intérprete.

Referências: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: 
MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

HEALY, L.; FERNANDES, S. H. A. A. Relações entre atividades sensoriais e artefatos culturais na 
apropriação de práticas matemáticas de um aprendiz cego. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. Especial 
1/2011, p. 227-243, 2011.

VALERIO, Juliana. Geoplano retangular| Matemática Inclusiva. YouTube, MAT-Temáticas, 15 junho 2021. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-_CCSt2rOFE>. Acesso em: Julho 2021.
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Introdução: O professor precisa estar em contínua formação. A ciência que envolve a educação 
é múltipla, interdisciplinar e mutante, neste sentido, a atualização profissional constante traz 
subsídios teóricos para a ampliação do pensamento critico, para que a conjuntura atual da educação 
e do cotidiano social sejam analisados e relacionados com as múltiplas políticas contemporâneas 
de escolarização, dimensionando-as no âmbito das culturas e das cidadanias. Contexto em que 
o professor é o principal agente articulador deste e neste processo de ensino aprendizagem. Este 
trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento integral do indivíduo na execução das 
políticas públicas da educação na contemporaneidade. Visando relacionar o ensino integral ao 
desenvolvimento integral, analisando o conceito de equidade relacionado ao de justiça social, 
buscando entender o atendimento integral como possibilidade de melhoramento social. 

Metodologia: Na educação, para colocarmos em prática seus princípios fundamentais, 
precisamos analisar o fator da justiça social e suas interfaces como mecanismos para equalizar 
as multiplicidades sociais contemporâneas, como trata a Constituição Federal de 1988. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB – Lei 9394/96), ao tratar do direito à educação, 
apresenta no Art. 4º que é dever do Estado com educação escolar pública, que será efetivada 
mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem entendendo seus princípios fundamentais. O ensino em tempo 
integral torna-se um elemento importante para contemplarmos os aspectos da parte diversificada 
dos currículos escolares, a fim de garantir a educação na perspectiva das comunidades e ampliar 
as interações dos estudantes, bem como suas oportunidades educativas (MOLL, Jaqueline. 2012). 
Como política contemporânea de escolarização podemos destacar a educação em tempo integral 
como um grande e importante desafio para o Brasil, estados e principalmente municípios. Educação 
em tempo integral está associada ao tempo em que os alunos passam na escola, com um currículo 
ampliado e aulas diversificadas para o aluno que frequentará o dia todo na escola, conforme 
disposto na Resolução Nº 07/2010 do Conselho Nacional de Educação, no Art. 36 considera como de 
período integral a jornada escolar que se organiza em 7 (sete) horas diárias, no mínimo, perfazendo 
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uma carga horária anual de, pelo menos, 1.400 (mil e quatrocentas) horas, com vistas à maior 
qualificação do processo de ensino-aprendizagem, tendo como horizonte o atendimento escolar 
em período integral. Neste trabalho será uma análise por meio da experiência atual, a relação da 
teoria com a prática, discutindo o resultado destas, no cotidiano educacional em consonância com 
as novas propostas de escolarização que possam vir a se construir. Vamos compartilhar o exemplo 
do Projeto Crescendo no Campo em Tempo Integral desenvolvido pelo Município de Camargo, 
onde desloca os alunos da cidade para realizar aulas no campo, fortalecendo assim a concepção de 
educação integral de Moll (2012) está pautada na integração das escolas aos territórios no sentido 
de que a educação deva ser pensada na perspectiva das comunidades, ampliando as interações 
dos estudantes, bem como suas oportunidades educativas em que os projetos pedagógicos das 
escolas devem estar pautados no sujeito, suas necessidades e do território, uma vez que estamos 
falando de uma mudança de paradigma, de uma nova forma de pensar nossas relações sociais, 
pressupondo horizontalidade nos processos educativos, valorização dos saberes comunitários no 
currículo e uma efetiva ação intersetorial. Para FREIRE (1996, p. 23) “quem forma se forma e re-
forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”, confirmando a necessidade 
de uma educação global, visando o desenvolvimento integral do indivíduo. 

Conclusão: Desenvolver o trabalho docente a partir da compreensão da integralidade do 
individuo é notoriamente desafiador, uma vez que exige uma complexa compreensão de todos 
os elementos que compõem o ser humano em detrimento da operacionalização da execução da 
proposta pedagógica. Fortalecendo o ensino integral visando a qualidade da educação com base 
em ações intersetoriais.

Referências: BRASIL, Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília - 
DF, Senado, 1998.

BRASIL. Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional. LDBEN, nº 9.394. Brasília: Câmara Federal, 1996.

BRASIL, Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos. Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação –Câmara de 
Educação Básica. 2010.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários á pratica educativa, São Paulo, ed. Terra, 
1996, 25 edição.

MOLL, Jaqueline (Org.). Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços 
educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.
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Introdução: Diante de todo este contexto da pandemia, com o decreto 55.118, do Estado do Rio 
Grande do Sul, datado em 16/03/2020 determina em seu artigo 5º que ficam a partir de 19/03/2020 
suspensas as aulas presenciais, os gestores da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Camargo, em diálogo com equipe e direção, foi elencado paralelo a atividade programada com 
os alunos a proposta de trabalhar com a formação dos professores e demais profissionais a qual 
foi iniciada em meados de março de 2020 através do sistema de gerenciamento de conteúdo o 
Google Classroom. Atualmente participavam das formações propostas, mas algumas apenas de 
corpo presente, não absorvendo muita coisa, agora com o processo de realização das atividades os 
professores estão se dedicando a leitura e reflexão 

Metodologia: Inicialmente nos estruturamos enquanto equipe moduladora do ambiente, 
onde as coordenações pedagógicas ficaram responsável pelos temas, materiais complementares, 
elaboração das atividades, enfim o conteúdo de modo geral. As direções ficaram responsáveis 
por auxiliar os professores e profissionais no acesso ao ambiente e como enviar as tarefas. Num 
primeiro momento utilizamos o formulário do Google e realizamos uma pesquisa de assuntos que 
os educadores achavam importante e pertinente serem trabalhados. Em seguida realizamos uma 
reunião via Google meet para apresentar a formação continuada aos professores e solicitar a eles 
a atualização e envios dos emails para conseguirmos cadastrar todos no ambiente. Posteriormente 
organizamos os ambientes, vou destacar aqui a organização da sala dos professores da nossa rede 
que atende educação infantil e ensino fundamental séries iniciais, a sala de aula foi em dividida em 
módulos, sendo: I - Interfaces da educação (práxis pedagógica, legislação em geral: LDB, Documento 
Orientador Municipal - BNCC, Autismo (deficiências que temos na rede) II - Educação Infantil 
(assuntos específicos desta etapa) III - Ensino Fundamental – séries iniciais (assuntos específicos 
desta etapa) IV - Avaliação escolar e Projeto Político Pedagógico (pareceres descritivos, PPP, 
regimento, documentação escolar em geral) V - Gestão Escolar (cargos e funções, organogramas 
funcionais, atribuições, plano de carreira...) No inicio enfrentamos algumas dificuldades com 
alguns professores que tinham resistência com o uso das tecnologias e também com o fluxo de 
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atividades, pois disponibilizávamos 2 atividades semanais e estava sendo muito cansativo pois os 
professores também estavam enviando aulas diárias aos alunos via watts e grupos fechados no face, 
estavam se sobrecarregando, passamos duas semana assim e aí reavaliamos o processo em equipe 
e definimos por enviar aulas aos alunos 3 vezes por semana e uma atividade semanal no classroom. 
Este fluxo está dando certo e possível de desenvolver um bom trabalho em meio estas indecisões 
e insegurança devido a pandemia. As propostas no ambiente consistem em disponibilização de 
material complementar sobre o assunto, textos e vídeos e posteriormente uma atividade para ser 
realizada com base a realidade educacional que cada professor está inserido. Mensalmente também 
realizamos uma reunião via Google meet para avaliação das atividades com os alunos e a formação 
pedagógica no classroom. De acordo com o retorno dos professores e demais profissionais está 
sendo muito positiva e produtiva esta formação, visto que apresentam a demanda dos professores 
de continuarmos posteriormente quando a pandemia acabar. Enquanto equipe gestora também 
avaliamos positivamente, pois percebemos que muitos de nossos professores estavam precisando 
destes movimentos essenciais como educadores: leitura, produção, estudo das legislações, revisão 
dos cargos e funções, enfim uma dedicação na auto formação. 

Conclusão: Constatou bons resultados pois foi trabalhado temáticas sugeridas e do interesse 
de cada um, bem como, as atividades relacionadas com a realidade de cada escola onde estão 
inseridos, trabalhando assim na qualificação com o processo de ensino aprendizagem. É desafiador 
e gratificante o envolvimento por parte dos professores engajados na proposta e que certamente 
colheremos frutos no futuro.

Referências: BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9. 394 de 20 de dezembro de 
1996. Série Documento. Passo Fundo: Editora EDIUPF, 2007.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/
UNDIME, 2017
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Introdução: O presente estudo busca analisar o impacto das novas formas de publicidade 
que sustenta a sociedade de consumo, tendo em vista que a publicidade é uma das principais 
referências para a aquisição de um produto ou um serviço, sendo uma ferramenta para a 
divulgação e circulação dos bens, que impacta diretamente nas pessoas. Justifica-se a importância 
do tema considerando que um dos objetivos da sociedade de consumo é instigar as pessoas ao ato 
de consumir e com isso movimentar a economia. Ocorre que, ao passo que as formas publicitárias 
de consumo aumentam expressivamente, multiplicam-se também os problemas encontrados 
nas relações jurídicas consumeristas. Nesse cenário, o consumidor é bombardeado por anúncios 
publicitários, que criam padrões e tendências visando a venda de bens e serviços. Assim, objetiva-
se analisar se a legislação existente é suficiente a fim de proteger o cidadão dessas novas formas 
publicitárias.

Metodologia: O advento da internet e das novas tecnologias são responsáveis pelo grande 
desenvolvimento da comunicação e troca de informação. A expansão da internet é uma realidade 
inegável, tornando habitual o consumo de todos os tipos de produtos e serviços através da rede, 
pelo denominado comércio eletrônico. Em consequência dos meios de divulgação eletrônica, as 
lojas e empresas estão se nivelando em uma concorrência gigantesca para realizar vendas. Desta 
forma, utilizam estratégias para instigar o subconsciente da parte vulnerável, ou seja: induzir o 
consumidor a comprar mais e mais, gerar a insatisfação sobre os produtos que já possui e influenciar 
a aquisição exagerada de coisas supérfluas e desnecessárias. Segundo Barbosa, “a lógica do sistema 
é criar estímulos para o homem ter mais e mais desejos a seres satisfeitos, e assim, ser mais feliz” 
(2004, p. 7). Também, visando estimular o consumo, surgem os influenciadores digitais, que fazem 
de suas redes sociais, um meio de trabalho, “postam ou divulgam imagens ou textos em favor de 
certa marca ou produto, em decorrência de uma contratação direta com o anunciante ou mesmo em 
virtude de um interesse comercial mútuo” (DIAS, 2018, p. 433). Nesta linha, destaca-se o poder que 
o influenciador digital tem perante a sociedade, pois se trata de um formador de opinião que leva 
conteúdo a inúmeras pessoas em pouquíssimo tempo, isto é, uma única publicação pode atingir 
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milhões de usuários nas redes sociais (DIAS, 2018, p. 328). Também, um grande nicho explorado 
pela publicidade, é a indústria da moda, que ano após ano está presente na vida dos consumidores, 
lançando tendências inusitadas, e de alguma forma, passageiras. A constante inovação e mudança 
buscam estimular o consumidor a comprar mais, para nunca estar fora dos padrões impostos 
pela sociedade. A “moda é sempre destacada por seu caráter efêmero, e hoje em dia, sazonal. 
A partir do estudo e análise da moda de uma determinada época, é possível saber muito sobre 
costumes, hábitos, identidade e cultura” (MEDEIROS, 2021, p. 3). Frente a isso, é muito comum 
observar publicidades voltadas ao mundo da moda não somente em mídias sociais, mas também 
por meio de programas de televisão, os quais mostram ao telespectador, no momento dos créditos, 
de qual loja são aquelas roupas e acessórios utilizados pelo apresentador. Essa propaganda, traz 
uma imagem de “glamour” e poder, o que irá, consequentemente, estimular o consumo por meio 
dos meios de comunicação que disseminarão tais conceitos de moda (VELHO, 2007, p. 37). Desta 
forma, é por meio de informações propagadas com agilidade, e devido ao avanço do consumismo, 
que os fornecedores de marcas, cada vez mais, estão buscando vencer a concorrência, para 
alcançar um maior número de consumidores. São inúmeras estratégias de publicidade utilizadas, 
especialmente por meio das redes sociais, onde ocorrem postagens e divulgações que induzem a 
compra de um determinado produto ou serviço. 

Conclusão: Logo, é imprescindível que a publicidade se dê respeitando a legislação vigente, 
tendo em vista que o que for divulgado nas mídias pode estar violando os direitos do consumidor. 
Constata-se que a legislação é suficiente a fim de evitar práticas que prejudiquem o consumidor, 
porém a fiscalização deve ser mais efetiva.

Referências: BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.

DIAS, Luciana Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e Direito. 3.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. 

MEDEIROS, Beatriz. et al. A influência das mídias sociais e blogs no consumo da moda feminina. 2014. 
SEGeT- XI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2014. Disponível em: https://www.aedb.br/
seget/arquivos/artigos14/44020524.pdf. Acesso em: 23 jul. 2021.

VELHO, Alice Bittencourt. Consumo, moda e mídia. 2007. 40 f. Monografia (Curso de Comunicação Social) 
– Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, Rio de Janeiro, 2007.
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Introdução: O presente trabalho visa analisar a importância da mediação e da conciliação como 
um mecanismo moderno e eficaz para a resolução de conflitos nas relações consumeristas. Justifica-
se a relevância e atualidade do tema tendo em vista, principalmente, o período de incertezas em 
que se vive, em razão dos impactos ocasionados pela pandemia do Coronavírus na sociedade. 
Partindo desse pressuposto, também leva-se em consideração a disparidade de força entre as 
partes que estão envolvidas no litígio, ou seja, a vulnerabilidade do consumidor face o fornecedor, 
a qual, neste momento, se mostra ainda mais agravada, tendo em vista que os abusos nas relações 
de consumo aumentaram consideravelmente. Logo, a problemática que se impõe é investigar a 
tutela dos consumidores através da resolução de conflitos por meio da conciliação e mediação em 
tempos de pandemia mundial.

Metodologia: O direito do consumidor faz parte do cotidiano dos indivíduos na sociedade 
de consumo. O consumidor é presumidamente vulnerável, o que significa dizer que o mesmo é 
considerado a parte mais franca da relação de consumo, frente ao fornecedor. Em vista disso, a 
proteção desta parte, juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, busca tutelar uma 
necessidade individual básica. Sabe-se que a sociedade de consumo ou sociedade pós-moderna, 
assim definida por muitos autores, “gerou em grande escala, a vontade crônica de compra dos bens 
mercantis, o vírus da compra, a paixão pela aquisição de novos bens, a valorização do materialismo, 
shopping compulsivo, febre dos desejos, escalada de necessidades e esbanjamento particular” 
(SOARES; VERBICARO; AZEVEDO, 2019, p. 6). Desta forma, surgem os meios alternativos de 
resolução de divergências, que segundo Garcez, apresentam um novo tipo de cultura na solução 
de conflitos, este, totalmente centrado na tentativa de negociar, harmoniosamente, a solução 
desses conflitos, direcionando à pacificação social (2003, p. 1). 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 na 
solução do conflito e, tem presente a comunicação livre entre os pensamentos, além de proporcionar 
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a sequência das relações sociais entre os conflitantes. O propósito da mediação é findar o litígio 
existente entre as partes, proporcionando um acordo através da pacificação social, de maneira 
que os litigantes consigam conviver de forma respeitosa, deixando as diferenças de lado. Uma 
das principais finalidades do mediador é auxiliar as partes a chegarem a um consenso satisfatório 
para ambos, sem que alguém precise intervir impondo uma decisão, pois não se trata de uma 
sentença judicial. A lição de Warat é que “A mediação que realiza a sensibilidade e? uma forma 
de atingir a simplicidade do conflito. Tenta que as partes do conflito se transformem descobrindo 
a simplicidade da realidade. A mediação com sensibilidade e? uma procura da simplicidade 
(2004, p. 31).” A sociedade em evolução, tende a buscar os meios de solução que proporcionem o 
convívio em harmonia e o respeito mútuo. A conciliação, normalmente, é utilizada para dirimir os 
litígios entre os conflitantes que não possuem vínculo anterior ao problema, podendo o conciliador 
sugerir soluções para findar o caso. “Enquanto o conciliador se limita a pôr as partes em contacto e 
a facilitar a comunicação entre elas, mas sem aventar qualquer proposta de consenso, o mediador 
vai mais além e sugere ativamente o conteúdo do acordo a celebrar pelas partes” (FRADE, 2003, 
p. 5). Logo, para a realização do presente estudo, foram utilizados os métodos monográfico e 
hermenêutico, aplicando-se a interpretação dos princípios, doutrina, leis e afins.

Conclusão: Denota-se, que os meios de resolução de conflitos são de grande eficácia e promovem 
a pacificação social, inclusive em razão do aumento da demanda de conflitos decorrentes da 
pandemia. Verifica-se que com o passar do tempo serão cada vez mais utilizados pelas pessoas, 
pois além de proporcionarem uma solução amigável, garantem a celeridade do resultado e o 
desafogamento do poder judiciário.

Referências: FRADE, Catarina. A resolução alternativa de litígios e o acesso à justiça: a mediação do 
sobreendividamento. Revista Crítica de Ciências Sociais [online], 65/2003, p. 111/112. Disponível em: 
<http://rccs.revues.org/1184>.

GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2. ed. Rio de 
Janeiro: ed. Lumen Juris, 2003.

SOARES, Dennis; VERBICARO, Loiane; AZEVEDO, Camyla. A indústria cultural e o consumo sob a 
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Introdução: O presente trabalho visa analisar a importância da mediação e da conciliação 
como mecanismos modernos e eficazes para a resolução de conflitos nas relações consumeristas. 
Justifica-se a relevância e atualidade do tema tendo em vista que o Balcão do Consumidor, 
programa de extensão da Universidade de Passo Fundo (UPF) é um excelente meio para dirimir 
conflitos e estabelecer a pacificação entre os litigantes. Partindo desse pressuposto, também leva-
se em consideração a disparidade de força entre as partes que estão envolvidas no litígio, ou 
seja, a fragilidade do consumidor face o fornecedor. Logo, os consumidores se encontram ainda 
mais vulneráveis e os abusos nas relações de consumo aumentaram consideravelmente. Assim, 
a problemática que se impõe é investigar a (in)efetividade desses meios alternativos, através da 
análise de casos concretos de reclamações registradas junto ao Balcão do Consumidor de Casca.

Metodologia: Com o intuito de proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, a 
Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXII, instaurou a defesa do consumidor como direito 
fundamental. Posteriormente, essa tutela consolidou-se com a vigência do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), que surgiu com o propósito de regular a relação entre consumidor e fornecedor. 
No sentido de amparar o consumidor, criou-se o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
(SNDC), “integrando órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municípios, incluindo ainda 
entidades civis de defesa do consumidor sem que haja, entre eles, hierarquia ou subordinação (art. 
105, CDC)”. Entretanto, surgiu a necessidade de um órgão responsável para sua administração, 
que se deu através da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Contudo, levando em 
consideração que a grande maioria dos municípios brasileiros não possuem órgãos de proteção ao 
consumidor, foi desenvolvido o projeto Balcão do Consumidor, coordenado e sistematizado pelo 
professor Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho, da Faculdade de Direito da UPF (SOBRINHO; SILVA, 
2018, p. 84). O Balcão do Consumidor é um programa de extensão da Faculdade de Direito da 
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UPF, em parceria com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e o Ministério Público Estadual, 
que tem como principal foco e objetivo principal promover a educação para o consumo e obter 
a conciliação nas relações consumeristas. Os atendimentos para a sociedade são realizados por 
alunos da Faculdade de Direito, de forma presencial, seguindo as orientações de professores que 
integram o projeto (UPF, 2021). Na UPF, Campus Casca, o Balcão do Consumidor foi instalado 
no ano de 2013, por meio de convênio com o Município de Casca e o Ministério Público Estadual. 
No decorrer dos anos, o número de atendimentos foi crescendo gradativamente, de modo que a 
atuação começou abranger a população dos municípios vizinhos. Logo, considerando que não 
há Procon nas cidades da redondeza, a ação desenvolvida pelo Balcão do Consumidor de Casca 
é fundamental para prestar o devido atendimento aos consumidores, concretizando-se assim, a 
efetivação do direito fundamental de tutela. A pesquisa teve por escopo analisar as reclamações 
registradas desde o ano de 2018, até o ano de 2020, destacando os casos solucionados através da 
conciliação. Diante disso, observou-se no gráfico o expressivo número de acordo, em relação as 
demandas, de modo que no ano de 2018 foram solucionados 134 casos de 170 procedimentos. Já 
no ano de 2019 houve 149 acordos contando com 177 procedimentos. E por fim, em 2020 foram 
realizados 70 acordos com um total de 102 procedimento, denota-se que o número total de casos 
em 2020 apresentou uma leve decaída, tendo em vista os impactos ocasionados pela pandemia. 
O método utilizado para a realização da pesquisa foi o monográfico e o hermenêutico, aliado ao 
levantamento de dados e estudo de casos do Balcão do Consumidor de Casca.

Conclusão: Através dos números levantados constata-se que, a mediação e a conciliação são 
mecanismos de grande eficácia, primeiramente, para obtenção de uma solução amigável entre 
as partes e, segundamente, em razão da celeridade do resultado. Também verificou-se que, 
nas demandas postas ao Balcão do Consumidor de Casca, houve a concretização dos direitos 
fundamentais através da utilização desses métodos. 

Referências: BESSA, Leonardo Roscoe; MOURA, Walter José Faiad de. Manual de direito do consumidor. 
4. ed. Brasília: Escola Nacional de Defesa do Consumidor, 2014.

SOBRINHO, Liton Lanes Pilau; SILVA, Rogério. Balcão do Consumidor histórico do movimento 
consumerista em Passo Fundo. 3° edição revisada e ampliada. Ed. Universidade de Passo Fundo, 2018.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Balcão do Consumidor. 2021. Disponível em: <https://www.upf.
br/balcaodoconsumidor>. Acesso em: 02 JuL 2021.
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Introdução: Um ano depois da Organização Mundial da Saúde decretar estado de pandemia, o 
Brasil está vivendo seu pior momento com 19 milhões de casos ativos e 546 mil mortes registradas 
até o dia 22 de julho de 2021. O isolamento social provocou um aumento do consumo das mídias 
convencionais, dando força às propagandas de prevenção que visam mostrar as pessoas a eficácia 
dos protocolos de segurança. O presente artigo foi desenvolvido com o intuito de entender qual 
a percepção do público jovem em relação às propagandas brasileiras de prevenção a covid-19. Os 
objetivos são reconhecer quais são as propagandas mais lembradas e melhores avaliadas, verificar 
se elas tiveram poder para influenciar e associar a característica da mensagem com o nível de 
lembrança. Já dizia Kotler (2000) “A pesquisa é o ponto de partida não só para o marketing como 
também para o planejamento estratégico da empresa”. Por isso, a análise dos dados renderá um 
entendimento do porquê algumas propagandas falharam em seu objetivo.

Metodologia: A pesquisa foi realizada em três etapas sendo a primeira delas o levantamento 
de dados secundários, onde utilizou-se de mídias físicas e digitais para entender o que já foi 
estudado e desenvolvido sobre o tema em questão. Em seguida, a abordagem qualitativa tomou 
forma. Através da plataforma Google Meet o grupo realizou entrevistas virtuais e individuais 
com 10 pessoas entre 18-25 anos no período de 16 a 26 de maio de 2021. Aplicando um roteiro pré-
estruturado de 11 perguntas que variam entre técnicas projetivas de associação e caráter mais direto, 
obteve-se um momento muito rico de partilha sobre diferentes visões acerca de um problema que 
o mundo inteiro está enfrentando, mas que afeta cada família de uma maneira distinta, tornando 
muito interessante conhecer essas diversas formas de sentir as dores e esperanças de cada um. Este 
estágio forneceu uma direção para que lado o estudo deveria seguir daqui em diante, de acordo 
com a percepção das pessoas entrevistadas. A terceira e última parte da pesquisa foi a abordagem 
quantitativa. Nessa etapa, o grupo escolheu desenvolver um formulário virtual através do Google 
Forms que possuía 22 questões e foi aplicado entre os dias 27 de Junho e 4 de Julho de 2021. O 
levantamento foi realizada de forma individual e online. Assim como nas outras fases da pesquisa, 
o público alvo foram os jovens universitários. Além de perguntas que buscavam estimular a 
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memória dos participantes sobre iniciativas de propagandas de sensibilização, eles também foram 
estimulados com exemplos de campanhas que foram veiculados. Tratou-se, também, de temas 
associados a outros atores sociais na sensibilização do problema, como influenciadores, políticos, 
artistas e outros. Na segunda coleta de dados surgiram novas percepções sobre a temática e o 
fortalecimento de outros posicionamentos que surgiram na primeira fase do estudo.

Conclusão: Após a realização de todas as etapas da pesquisa, é possível concluir que a população 
universitária caracteriza o sistema de propagandas brasileiras de prevenção ao coronavírus 
como escassa e ineficaz. Levando em conta as respostas captadas, o único tipo de campanha que 
realmente tem um poder influenciador é aquele que traz de forma explícita a realidade de famílias 
que foram afetadas pela doença.

Referências: BELASCO, A.G.S; DA FONSECA, C.D. Coronavírus 2020. Revista Brasileira de Enfermagem, 
Brasília, v. 73, n. 2, 27 mar. 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
71672020000200100&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 7 abr. 2021.

MARTINS, C. R. F.; MOTA, I. C. O discurso da publicidade e propaganda nos tempos da pandemia de 
covid-19. Revista FATEC SEBRAE, [S. l.], v. 7, n. 13, jul-dez, 2020.

SEVERO NORONHA, J.; CARRER, D. O impacto da pandemia do novo coronavírus na jornada de 
trabalho dos profissionais de publicidade e propaganda. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, 
[S. l.], v. 2, n. 1, jan, 2021. Disponível em: http://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/57. 
Acesso em: 3 jun. 2021.
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Introdução: Dados estatísticos da Organização das Nações Unidas (2019), indicam que existe 
atualmente um bilhão de pessoas passando fome no planeta. Isto corresponde a um sexto da 
população mundial. Além disso, 100 milhões vivem sem teto, há um bilhão de analfabetos, um 
bilhão e meio sem água potável, 150 milhões de crianças subnutridas com menos de cinco anos 
(uma para cada três no mundo), 12,9 milhões de crianças morrem a cada ano antes de completar 
5 anos de vida. As tecnologias para melhorar a rastreabilidade ao longo das cadeias de valor 
de alimentos incluem o uso de sensores, tecnologia de cadeia de blocos para rastrear, agregar e 
compartilhar dados da cadeia de suprimentos, para medir e rastrear a qualidade e segurança dos 
produtos, e aprendizado de máquina e processamento de imagens para analisar todos esses dados. 
Frente a isso, o objetivo principal deste estudo é entender como as tecnologias podem, de forma 
adequada, combater a insegurança alimentar. 

Metodologia: Metodologia: O método utilizado na fase de Investigação é o indutivo, por meio 
da pesquisa pesquisa bibliográfica. Resultados e Discussão: Para combater a epidemia global de 
insegurança alimentar, o Estado deve investir em tecnologia, em particular, pois esta, possui um 
potencial significativo para transformar os sistemas globais de alimentos em impulsionadores do 
desenvolvimento inclusivo e sustentável (ANDRADES, 2021). Segundo Stamnes (2015), existem 
muitas evidências que vinculam à insegurança alimentar a insuficiência das informações, educação, 
desemprego e, até mesmo a impulsividade à violência. O potencial das tecnologias emergentes, 
conforme Andrade (2016), busca melhorar a rastreabilidade nas cadeias de valor de alimentos. Essa 
rastreabilidade pode ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e surtos de doenças transmitidas 
por alimentos, os quais continuam sendo um desafio significativo em todo o mundo. Contudo, 
muito mais que a pobreza que também pode ser generalizada, a insegurança alimentar adquire, 
a dimensão de uma carência generalizada com forte conteúdo moral que a associa às injustiças 
sociais - as desigualdades - e à construção, ao natural, de atos de violência desde a infância. Mas, 
erradicar a pobreza em todas as suas formas e reduzir a desigualdade dentro e entre os países são 
dois dos maiores desafios que a humanidade enfrenta (PAES-SOUSA; RAMALHO; FORTALEZA, 
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2003). A insegurança alimentar como fomentador de todas as formas de desigualdades, e causa da 
violência tem sido objeto de poucos estudos. Apenas de modo recente essa relação veio à tona e os 
efeitos da crise global de alimentos começaram a alterar o paradigma (ABREU, 2012). É importante 
ressaltar, que a insegurança alimentar, para saciá-la, ao natural depende de alimentos diários. E 
que para adquiri-los dependem de recursos financeiros, que por sua vez dependem das atividades 
laborais dos pais ou familiares. E cujas vagas de trabalho, grande parte pela falta de capacitação 
e até perdas para as tecnologias, vêm se tornando cada vez mais limitadas (ANDRADES, 2021). 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, dentre outros, o direito fundamental à dignidade da 
pessoa humana, tido como fundamento da República, ao retomar o Estado Democrático de Direito 
no país, bem como adotou o compromisso jurídico-ideológico com os Direitos Fundamentais 
convencionando-os como pilastras. Destarte, expandir as oportunidades digitais para todos, 
incluindo agricultores e agronegócios, melhorará os resultados do sistema alimentar nas áreas 
rurais e urbanas. As tecnologias digitais têm o potencial de gerar impactos positivos significativos 
nas cadeias de valor de alimentos (SATH; FACHINELLO, 2018). À medida que as lacunas de 
produção são fechadas por meio do uso de tecnologias e de uma melhor gestão, há um grande 
imperativo de aumentar o potencial de produção, preservação ambiental e, possivelmente, resolver 
as questões relacionadas a escassez de alimentos e de água. 

Conclusão: Foi possível perceber que a tecnologia pode ser um poderoso impulsionador de uma 
transformação positiva nos sistemas alimentares globais. Para garantir que essa transformação 
seja sustentável e inclusiva, os atores globais precisarão trabalhar juntos para superar os desafios 
existentes para a adoção de tecnologia, especialmente nas regiões em desenvolvimento. 

Referências: ANDRADES, Julio Ferreira de. Débitos e créditos da vida: como apontamentos para o 
combate à fome, e assim à violência pela prevenção, na base, pela criança. 1ª edição. São Paulo: Editora 
Bonilaure, 2021.

ANDRADE, Maria. O papel da tecnologia para alcançar a segurança alimentar global. 2016. Disponível em: 
https://www.worldfoodprize.org/index.cfm/88533/18104/the_role_of_technology_in_achieving_global_
food_security. Acesso em: 27 jul. 2021.

SATH, Kleverton Clovis de Oliveira; FACHINELLO, Arlei Luiz. Crescimento da demanda mundial de 
alimentos e restrições do fator terra no Brasil. RESR, Piracicaba-SP, vol. 56, nº 02, pp. 195-212, abr./jun, 
2018.
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Introdução: O objetivo do presente resumo é apresentar algumas reflexões sobre a “teoria da 
atuação da política” de Stephen Ball, Meg Maguire e Annete Braun (2016). Essa abordagem está 
sendo adotada em projeto de pesquisa que está analisando os desdobramentos da Lei Federal N. 
13.415/17 em dez escolas públicas pertencentes a 7ª Coordenadoria Regional de Educação de Passo 
Fundo. As pesquisas em política educacional estão sendo desafiadas a olhar com mais atenção para 
a forma como os sujeitos da escola trabalham com a política (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016). 
A análise da circulação das políticas nos micro contextos exige referenciais teóricos adequados a 
este desafio. Nesse sentido, postulamos a seguinte questão de pesquisa: de que forma a teoria da 
atuação amplia as possibilidades de interpretação e compreensão das políticas educacionais no 
contexto da prática? 

Metodologia: O presente estudo é qualitativo e bibliográfico. De acordo com Pavezi (2018, p. 2) 
a “teoria da atuação” complementa elementos que já haviam sido citados na abordagem do ciclo 
de políticas no que diz respeito à análise do contexto da prática. Ela surge como uma alternativa às 
concepções tradicionais que analisam a política apenas na esfera macro do poder, ou seja, no nível 
do Estado e das agências reguladoras da educação. Nas palavras de Ball, Maguire e Braun (2016, 
p. 18) “muitos dos estudos que exploram como as políticas são colocadas em prática falam de 
‘implementação’ que é geralmente vista tanto como um processo ‘de cima para baixo’ ou ‘de baixo 
para cima’ de fazer a política funcionar”. Isso significa que a política é entendida como separada da 
implementação, ou do contexto da prática. Em contraste, Ball, Maguire e Braun (2016, p 19) veem 
a “atuação de políticas como um aspecto dinâmico e não-linear de todo o complexo que compõe 
o processo da política, do qual a política na escola é apenas uma parte”. Segundo Lopes (2016, p. 
5) atuação “se aproxima tanto de uma representação teatral – remetendo-nos também à tradução/
interpretação – quanto a uma atuação como prática em qualquer âmbito social”. Compreendido o 
termo desta maneira entende-se que a expressão “colocar em ação” não se traduz como um simples 
momento, mas sim um processo emoldurado por fatores institucionais envolvendo uma gama de 
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atores. Temos, portanto, na teoria da atuação a reunião “de dinâmicas psicossociais, históricas e 
contextuais relacionadas com os textos e imperativos para produzir ações e atividades políticas”. A 
teoria da atuação possibilita compreender e representar o processo como uma política É colocada 
em ação. Nesse sentido, Lopes (2016, p. 5) indica três facetas constituintes do processo político: o 
material (aspectos físicos da escola, contextuais), o interpretativo (o problema da significação) e o 
discursivo. Com base nas três facetas do processo político, afirma-se três contribuições importantes 
da teoria da atuação para pesquisas sobre políticas educacionais: i) a teoria da atuação ressalta a 
importância de levar o contexto a sério, ou seja, é necessário reunir muitos dados sobre a política 
investigada, bem como compreender o contexto econômico, social, político e material no qual 
a política foi formulada e colocada em ação; ii) enfatiza os sujeitos envolvidos, no contexto da 
prática, o que requer não só a permanência no campo, mas também o emprego sistemático de 
procedimentos rigorosos e cuidados para a coleta de dados; iii) A teoria da atuação subsidia para 
analisar e compreender “a influência exercida por pressões e expectativas externas e internas na 
atuação de políticas educacionais” (PAVEZI, 2018, p. 12), ou seja, de que forma o contexto ou os 
determinantes internos induzem mudanças na adaptação de uma determinada política, bem como 
que tipo de autonomia é possível na gestão destas políticas no contexto da prática. 

Conclusão: Por fim, conclui-se que a apropriação do referencial teórico da “atuação da política” 
é fundamental para que seja possível uma análise da complexidade das políticas que circulam 
no ambiente das escolas, especialmente as mudanças geradas com a Reforma do Ensino Médio. 
Faz-se necessário analisar e descrever como os sujeitos da escola atuam, interpretam e traduzem a 
política na prática.

Referências: BALL, Stephen J.; MAGUIRE, Meg.; BRAUN, Anete. Como as escolas fazem as políticas: 
atuação em escolas secundárias. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016.

LOPES, Alice Casimiro. A teoria da atuação de Stephen Ball: E se a noção de discurso fosse outra? 
Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 24(25), 2016.

PAVEZI, Marilza. Contribuições da teoria da atuação: análise a partir de uma pesquisa sobre políticas 
de Educação Especial no contexto da prática. Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política 
Educativa, v. 3, p. 1-19, 2018. Disponível em: https://revistas2.uepg.br/index.php/retepe/article/
view/12323
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Introdução: Palatosquise ou fenda palatina é um defeito congênito relatado em bovinos 
(PAVARINI et al., 2008; PEREIRA et al.,2010), ovinos e caprinos (DANTAS et al., 2010), cães e 
também em equinos. Consiste na falta da fusão ou fusão incompleta dos tecidos mesenquimais dos 
processos palatinos duro e mole, e dessa forma, ocorre formação de uma abertura longitudinal na 
linha mediana do osso e da mucosa palatal, o que permite uma comunicação oro-nasal (DRUZIANI 
et al., 2010). Objetivou-se relatar o caso de uma bezerra fêmea, de 2 meses de idade, pesando 60kg, 
da raça holandês, apresentando palatosquise. 

Metodologia: Encaminhou-se para atendimento no Hospital Veterinário da Universidade de 
Passo Fundo– RS (HV-UPF) uma bezerra, aonde constatou-se através do exame físico dificuldade 
na sucção do leite, dispneia, disfagia, sendo necessário fornecer o leite via sondagem esofágica. 
A paciente apresentou parâmetros dentro dos limites fisiológicos para a sua espécie e também ao 
longo da sua internação evidenciou-se pneumonia aspirativa, na qual foi se agravando ao longo 
dos dias e mesmo com procedimentos terapêuticos não houve melhora. Como tratamento optou-
se pela técnica cirúrgica de palatoplastia com retalho mucoperiosteal de sobreposição, sob efeito 
de anestesia inalatória com isoflurano. O procedimento consistiu na realização de duas incisões 
paralelas às margens do defeito palatino, liberados bilateralmente por dissecção romba. Após a 
divulsão e desprendimento tecidual, elevou-se uma camada mucoperiosteal em ambos os lados 
da fenda palatina e posteriormente foi realizado a sobreposição das margens sob o defeito do 
palato duro e então suturou-se com pontos isolados simples com fio de nylon nº 1. Procedeu-
se com a lavagem da cavidade oral com solução fisiológica 0,9%. No pós-operatório o animal 
se apresentou com parâmetros clínicos instáveis, desenvolvendo um quadro de diarreia e 
intenso estertor pulmonar. Como terapia medicamentosa, optou-se pelo uso de meloxicam 3% 
na dosagem de 0,5mg/kg de peso vivo, cloridrato de tramadol 5mg/kg, sulfato de gentamicina 
4mg/kg, benzilpenincilina 24.000 U.I./kg e omeprazol 10% granulado. No sétimo dia pós-
cirúrgico o paciente encontrou-se apático, com intensa dispneia e mucosas cianóticas recebendo 
oxigenioterapia. Mesmo recebendo o manejo e manobras emergenciais adequadas, o paciente não 
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resistiu ao pós-operatório, desenvolvendo quadro de pneumonia aspirativa, provocando assim o 
seu óbito. 

Conclusão: A correção cirúrgica demonstrou ser efetiva em diversos casos, porém neste, 
mesmo havendo sucesso cirúrgico e anestésico, durante o pós-operatório o paciente desenvolveu 
complicações em seu quadro clínico culminando assim, em óbito. 

Referências: DANTAS, A. F. M. et al. Malformações congênitas em ruminantes no semiárido do Nordeste 
Brasileiro. Pesquisa Veterinária Brasileira. V. 30, 2010.

PEREIRA, C. M, et al. Defeitos congênitos diagnosticados em ruminantes na Região Sul do Rio Grande do 
Sul. Pesquisa Veterinária Brasileira. V. 30, 2010. 

SCHILD, A.L. Defeitos congênitos. RIETCORREA F., SCHILD A.L., MÉNDEZ M.C., LEMOS R.A.A. (Eds.), 
in: Doenças de ruminantes e equinos. 3. ed. São Paulo: Livraria Varela, 2007. 
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Introdução: O projeto “Célula - Sistema de Comunicação Solidária”, do curso de Publicidade e 
Propaganda da Universidade de Passo Fundo, recebeu a demanda do Projeto TransformAção de 
criar adesivos para o envelopamento de contêineres de coleta de resíduos recicláveis (ecopontos) 
instalados em instituições de ensino e condomínios. Essa ação busca aumentar o percentual de 
resíduos que efetivamente são recicláveis na cidade de Passo Fundo. No entanto, para que isso 
aconteça, é necessário que cada indivíduo tenha informação e conhecimento sobre o descarte 
correto de cada tipo de resíduo reciclável. A partir disso, além de adesivos de identificação, o 
Célula criou um projeto de comunicação lúdico e criativo para a identificação do contêiner e dos 
resíduos, intitulado “Esquadrão TransformAção – Natureza equilibrada, vida preservada”. 

Metodologia: O Projeto TransformAção, uma entidade social que coordena ações com as 
cooperativas de reciclagem de Passo Fundo produziu contêineres para coleta de resíduos recicláveis 
a serem instalados em escolas e condomínios, onde é possível dar o destino correto para papel, 
metal, plástico, vidro e óleo de cozinha. O projeto estrutural do contêiner foi desenvolvido pelo 
Núcleo de Arquitetura e Desenvolvimento Urbano e Comunitário (Naduc) da UPF e sua fabricação 
foi viabilizada pelo Sicredi. Mas antes de serem instalados, os contêineres precisavam de adesivos 
que o identificasse. Assim, o projeto Célula entrou em ação e criou um projeto de comunicação 
lúdico e criativo, intitulado “Esquadrão TransformAção – Natureza equilibrada, vida preservada”. 
A realização desta ação tem o objetivo de chamar atenção para a necessidade da reciclagem e 
orientar a destinação correta de cada resíduo reciclável. Promove assim a conscientização de que 
precisamos de uma cidade sustentável, que protege a natureza e as pessoas, através do aumento 
da renda dos catadores de cooperativas de reciclagem. Através de um storytelling, cada tipo de 
material foi associado a um personagem, um animal, que orienta sobre como fazer o descarte 
correto e ainda oferece algumas dicas. Além de criar as histórias dos personagens, os estudantes 
de publicidade também os desenharam e os estamparam nos contêineres. A turma do Esquadrão 
TransformAção também ganha vida através das redes sociais, em um ímã de geladeira e um folder 
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impresso com orientações detalhadas e jogos de passatempo. Assim, foi criado o “Esquadrão 
Transformação”, uma turma de animais que nos ajudam a reciclar, com o dever de cumprir uma 
missão muito importante junto com o Projeto TransformAção: descartar os resíduos corretamente. 
Para isso, eles contam com a ajuda do Senhor Polvo, do Filhote Urso, da Dona Raposa, da 
Mamãe Pássaro e do Cachorro Caramelo. Juntos, vão deixar o meio ambiente mais limpo e 
bom de morar. Primeiramente a ideia foi pensada para o público das escolas, visando chamar a 
atenção principalmente das crianças, de uma forma atraente e divertida para incentivarem, em 
suas famílias, o descarte correto. Em segunda análise, para abranger toda a população passo-
fundense, decidiu-se instalar ecopontos também em condomínios. A campanha então ganhou 
o nome de “Esquadrão Transformação”, e o slogan “Natureza preservada, vida equilibrada”, 
passando a mensagem de que, se o meio ambiente estiver saudável, teremos um equilíbrio entre 
desenvolvimento e qualidade de vida. O primeiro contêiner foi inaugurado no dia 9 de junho de 
2021, no Condomínio Morada Além do Horizonte. A cerimônia contou com a participação de 
representantes das entidades que viabilizaram a ação: Projeto TransformAção, Sicredi, Naduc/
UPF, Agência Célula UPF. A coleta dos resíduos desse ecoponto ficará sob responsabilidade da 
Associação dos Recicladores Esperança da Vitória (Arevi). 

Conclusão: Considera-se que este projeto de publicidade educativa tenha impacto positivo na 
reciclagem de resíduos, na educação ambiental, na mobilização das pessoas para o descarte correto 
dos resíduos domésticos e no aumento da renda dos catadores de cooperativas de reciclagem, 
desde o primeiro contêiner instalado até os próximos que estão por vir. 
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Introdução: Oswald Ducrot percorreu longos estudos para explorar a Teoria da Argumentação da 
Língua e, a partir da noção de alteridade de Saussure, desenvolver a Teoria dos Blocos Semânticos 
junto com Marion Carel. Nessa teoria, eles buscam descrever o sentido das palavras a partir dos 
discursos evocados por elas, e não de fatos ou realidades extralinguísticas, considerando que o 
sentido de uma entidade linguística é dado pelos encadeamentos argumentativos que ela reproduz. 
Doravante, o objetivo desta pesquisa é analisar o papel dos conectores no discurso, ditos a partir do 
conceito de Polifonia e Argumentação, buscando evidenciar os principais meios argumentativos 
destes, no enunciado. Como o estudo da Língua é amplo, o foco estará para a Língua Inglesa, 
utilizando de apenas dois de todos os conectores capazes de trabalhar a argumentação, sendo eles 
Therefore (donc) e However (portant).

Metodologia: Antes de chegar na Teoria dos Blocos Semânticos, os estudos de Ducrot e 
Carel ultrapassaram diversas fases teóricas, sendo uma delas, o estatuto dos topoi na teoria da 
argumentação da língua, o qual estuda-se a orientação da argumentação em direção à conclusão, 
em que um valor argumentativo depende somente da existência de um enunciador, sendo um 
locutor ou um ponto de vista. Todavia, essa teoria não se fundamenta, pois não há necessidade de 
tratar as restrições atuantes na significação das palavras. Em seus estudos, Ducrot busca entender 
a origem e evolução do conceito de Polifonia, sabendo que a mesma representa as várias vozes 
sobre o discurso, o linguista propõe levar a ideia de polifonia para o enunciado, definindo como 
segmento do discurso. Na polifonia, o enunciado apresenta diferentes pontos de vista e o locutor 
toma atitudes em relação a esses pontos de vista. Para ligar polifonia à argumentação utiliza-se de 
um conector capaz de provocar a mudança de sentido no enunciado e a identificação ou não do 
locutor com o enunciador. Seguindo a concepção de Polifonia e considerando a ideia de paradoxo 
– definido como expressões que contradizem a opinião comum – que a argumentação passa a 
ser entendida como uma espécie de encadeamento argumentativo, ou seja, as possibilidades 
de combinação com outras frases no desenvolver do discurso, podendo seguir ou preceder um 
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enunciado dessa frase. A partir do que Oswald Ducrot estuda em Semântica Argumentativa, a 
respeito do sentido linguístico que é produzido no discurso, tem-se a existência de dois tipos 
de relações argumentativas, sendo elas as normativas e as transgressivas. Ambas provam na 
Teoria da Argumentação da Língua, o papel essencial dos conectores em virtude de uma ou mais 
argumentações possíveis em um enunciado. Tendo em vista essas relações, no encadeamento 
argumentativo, tem-se dois segmentos do discurso que são ligados por um conectivo, podendo ser 
normativo (Therefore – portanto) ou transgressivo (However – no entanto). Assim, o argumento e 
a conclusão não necessitam apresentar sentindo independente um do outro e que a argumentação 
só vai se constituir na relação entre eles, sendo o sentindo de cada um dos segmentos constitutivos 
um do outro. Pode-se obter clareza com os exemplos, normativo “problema portanto adiamento” 
ou transgressivo “problema no entanto não adiamento”. A intenção da pesquisa, é elaborar e 
analisar como esses conectores, assim como outros possíveis, se comportam na argumentação da 
língua, podendo incluir diversas argumentações e desenvolvimentos possíveis em uma mesma 
situação criada no discurso. O uso dos conectores em Inglês, possibilitam provar como essas 
palavras são utilizadas, possibilitando interpretações diversas. Além de buscar entender como o 
uso da argumentação é ensinado nas escolas, tanto nacionais como de línguas estrangeiras, e se 
existem materiais didáticos elaborados para conduzir e usufruir corretamente dos conectores.

Conclusão: Nos estudos, pretende-se encontrar resultados acerca dos usos dos conectores 
propostos tanto nas abordagens acadêmicas de discursos quanto nas abordagens diárias, utilizando 
de materiais e estudos dos conectores em Inglês para seguir com a mesma análise de Ducrot, em 
outra Língua possível, no caso o inglês e demonstrar o quanto a argumentação está na língua, por 
meio de seus argumentadores. 

Referências: CAMPOS, Cláudia Mendes. O percurso de Ducrot na teoria da argumentação na língua. 2007.

CAREL, Marion. Polifonia e argumentação. 2010.

BARBISAN, Leci e Marlene Teixeira. Polifonia: origem e evolução do conceito em Oswald Ducrot. 2002.

BARBISAN, Leci. Semântica Argumentativa. 2018.
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Introdução: O veganismo é tratado como uma filosofia e estilo de vida, que se baseia em questões 
ecológicas, éticas e de saúde, sendo que muitas das pessoas o escolhem pela não exploração 
dos animais na fabricação dos produtos. Observando que, hoje, o veganismo ganha força como 
movimento e, consequentemente, orienta as escolhas de consumo das pessoas, o presente estuda 
visa compreender até que ponto os consumidores conhecem e compreendem os selos relacionados 
ao veganismo. Subprojeto vinculado a pesquisa que investiga a Gestão Ambientalmente 
Sustentáveis de Produtos, o estudo iniciou com a seleção de selos verdes confiáveis. Após, focamos 
nos selos veganos disponíveis, bem como iniciamos a pesquisa bibliográfica sobre comportamento 
de compra relacionada a produtos éticos. 

Metodologia: Quando nos aprofundamos em descobrir os motivos da escolha pelo veganismo, 
algumas questões aparecem interligadas, como a consideração de preços, o desejo da busca 
por informações e o desejo de reconhecimento social. A “atitude ambiental” é também um dos 
motivos para essa escolha verde. No ano de 2015 a Comissão Europeia estimou o mercado global 
de produtos verdes em aproximadamente seis trilhões de dólares. O veganismo acaba por ser 
uma caminhada lenta, mas progride a cada ano, sendo construída aos poucos. Entretanto, há 
uma grande preocupação a respeito de empresas que utilizam informações falsas para parecerem 
verdes e conseguirem uma boa reputação no mercado, o que nos leva à questão do ceticismo 
verde, como essas informações desleais já são conhecidas por muitos consumidores, existe uma 
maior dúvida se as empresas estão falando a verdade ou não quando apresentam as virtudes de 
seus produtos e até nos selos verde que utilizam. Esse ceticismo foi considerado uma dúvida, 
que surge principalmente pelas propagandas, sendo menos persuadidos, onde o consumidor se 
questiona mais facilmente a real procedência das marcas. Os selos verdes gerais, se classificam 
em sustentáveis, como o Carbon Trust, Fairtrade, Certified Sustanaible Seafood, Soil Association, 
Rainforest Alliance, Leaf, RSPCA Assured, BAP, UTZ e TESCO Nurture. Os selos usados em 
cosméticos convencionais são: Cruelty Free, Leaping Bunny Not tested on animals, ISO 22716 e 
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Eureciclo. A terceira categoria de é dos cosméticos orgânicos, como Nordic Swan Ecolabel, USDA 
Organic, EU Organic Farming, Organic JAS, Natrue, Canada Organic, Lohas, Ecocert, Dermatest. 
USDA Certified Biobased Product, Non GMO, Fairtrade e Produto orgânico Brasil. A próxima 
categoria é dos selos de cosméticos naturais que são o IBD e o BDIH. E por último, os selos em 
cosméticos veganos: SVB, Veganismo Brasil, Boticário, Certificado vegano, Vegan, Cruelty free 
and vegan, e o Certified vegan. Na pesquisa descobrimos que o conhecimento ambiental aumenta 
a preocupação na intenção de compra verde enquanto o ceticismo verde influencia negativamente 
essa preocupação e conhecimento ambiental. Os consumidores que acreditam em sua capacidade 
de resolver problemas ambientais exibem uma atitude ambiental interna mais elevada e isso 
pode resultar na compra frequente de produtos ecologicamente corretos. Nossa percepção sobre 
o mundo desempenha muita influência em como construímos nossa realidade e essa relação de 
consumo de animais/carne que temos é moldada pela cultura em que vivemos e a maioria das 
pessoas não se questiona, é como se não tivessem opção, fizessem no automático. 

Conclusão: Não existem muitas pesquisas na região em que moramos, não possibilitando que 
tenhamos resultados tão precisos. Temos uma prévia e uma base de conhecimento, mas ainda 
assim não temos dados afundo sobre os selos de cosméticos veganos. Pode se concluir que é 
preciso ainda mais que a pesquisa de campo, visto que também é importante um estudo profundo 
dos selos, e de suas procedências, aqui no Brasil.

Referências: BISWAS, A.; ROY, M. Leveraging factors for sustained green consumption behavior based on 
consumption value perceptions: testing the structural model. Journal of Cleaner Production, Vol. 95, 332-
340, 2015.

GOH, K, S.; BALAJI, M.S. Linking green skepticism to green purchase behavior. Journal of Cleaner 
Production, Vol. 131, 629-638, 2016.

LU, H.; ZOU, J.; CHEN, H.; LONG, R. Promotion or inhibition? Moral norms, anticipated emotion and 
employee’s pro-environmental behavior. Journal of Cleaner Production, Vol. 258, 2020.

TRAUTH, C.; BECK, M.; HARVEY, J. Veganism: motivations and difficulties. 55, 2017.
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Introdução: O presente trabalho visa investigar se os direitos dos consumidores-passageiros 
estão sendo observados durante as tratativas junto às empresas aéreas, a fim de analisar se sua tutela 
é efetiva neste setor. Justifica-se a relevância do tema tendo em vista o crescimento das demandas 
em relação a falha na prestação de serviços aéreos, diante da excepcional situação enfrentada 
proveniente dos efeitos da pandemia Covid-19. Objetiva-se analisar o aumento expressivo no uso 
do transporte aéreo pelos brasileiros, na última década, levando em consideração a melhoria nas 
condições econômicas e financeiras e, estabelecer um paralelo diante das dificuldades enfrentadas 
por esse setor, em decorrência da pandemia. Para tanto, a problemática lançada é investigar se 
os consumidores, que são presumidamente considerados a parte mais vulnerável da relação 
jurídica de consumo, possuem seus direitos garantidos face à prestação de serviços do setor aéreo, 
principalmente, em tempos de pandemia mundial. 

Metodologia: O Brasil declarou o novo “coronavírus” como um caso de emergência de saúde 
pública, conforme descreve a Portaria n.º 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde 
(MS). Com a doença intitulada popularmente como coronavírus os setores da economia em 
geral paralisaram, as fronteiras entre países fecharam e causando particular impacto no setor 
da aviação. Com as passagens aéreas desmarcadas e os voos cancelados, o isolamento social e 
a incerteza passaram a ser realidade. A pandemia causou diversas modificações na esfera dos 
contratos de consumo, regulados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), segundo o qual 
os fornecedores devem prestar aos consumidores informações claras e precisas sobre possíveis 
impactos potenciais do “COVID-19”, no que esteja relacionado com o consumo de seus produtos 
e serviços (SANTOS, 2020 p.46). Segundo informado pela Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas, as companhias aéreas (AVIANCA, GOL, LATAM, MAP, Passaredo, Two Flex22) 
registraram queda de aproximadamente 50% na demanda por voos domésticos e de 85% nos 
voos internacionais. Ainda o Ministério da Justiça e do Ministério do Turismo apontam que pelo 
menos 30% dos voos domésticos e em torno de 50% das viagens internacionais sofreram redução 
em relação ao mesmo período do ano de 2020 (TARGA; SQUEFF, 2020).Importante lembrar que 



Página 1122

modificações legislativas ocorrem diariamente, também, nas esferas estadual e municipal em 
decorrência da pandemia da “COVID-19”, e vem sendo de grande relevância para o mundo jurídico 
a análise de suas alterações em todos os níveis do corpo jurídico nacional (SANTOS,2020 p.39). 
Diante deste cenário, as autoridades legislativas bem como a iniciativa privada das companhias 
aéreas se viram a mercê da legislação, pois não haviam disposições claras acerca das medidas 
a serem tomadas diante da situação atípica projetada em decorrência da pandemia (TARGA; 
SQUEFF,2020). Como diretriz federal, foi editada a MP 925/20, já convertida na Lei Nº 14.034/20 
(MARGRAF et. al. 2020 p.49). Em suma, nas relações de consumo durante a pandemia, quando o 
fornecedor cancelar o fornecimento de produtos ou serviços, o consumidor terá o pleno direito de 
reembolso, reagendamento ou entrega posterior. Outrossim, se o cancelamento for solicitado pelo 
consumidor, o fornecedor deve analisar o caso específico para solução do problema (SANTOS,2020 
p. 46). Ocorre que, em razão desses fatos inevitáveis, o setor aéreo foi diretamente influenciado por 
essas medidas, tornando-o incapaz dar andamento a todos contratos firmados com o consumidor, 
que nesses casos se torna ainda mais vulnerável, haja vista que é o fornecedor quem tem o dever de 
disponibilizar serviços de qualidade, sem comprometer a segurança, a saúde e a vida das pessoas. 
Logo, em caso de descumprimento o mesmo é responsável por indenizar todos os danos causados 
aos consumidores (MARGRAF, 2020). Para a elaboração preliminar da pesquisa, o método utilizado 
foi o monográfico e o hermenêutico.

Conclusão: Com base no exposto, é possível perceber que as medidas adotas pelo governo 
cerceiam direitos essenciais dos passageiros-consumidores infringindo normas instauradas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal (artigo 5º, XXXII, da Constituição 
Federal). A presente pesquisa não se presta a esgotar o assunto, sendo necessária análise detalhada 
da jurisprudência posterior. 

Referências: MARGRAF, Alencar Frederico; SOUZA, Marcelly Patrícia de; DE LAZARI, Rafael. Pandemia 
2020 e o Impacto nas Companhias Aéreas Brasileiras. REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA, Ano 6, N.º 
5 p. (29-64). Acesso em: 24 maio 2021. 

SANTOS, Rafael Menguer Bykowski. A situação dos contratos diante da pandemia COVID-19. In: Anais 
do Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania. 2020. p. 38-56. Acesso em: 17 jun. 2021. 

SQUEFF, Tatiana Cardoso; TARGA, Maria Luiza Baillo. A preservação do setor aéreo a qualquer 
custo? Comentários à Lei 14.034, de 05 de agosto de 2020. Revista dos Tribunais. Revista de Direito do 
Consumidor, vol. 132, p. 405-419. Nov. dez. 2020. Acesso em: 17 jul. 2021.



Página 1123



Página 1124

O ESTADO E A EFETIVAÇÃO DO ACESSO À INTERNET 

COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Autor Principal: Karen Massucatto

massucattokaren@gmail.com

Coautores: Leticia Spagnollo

Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A presente pesquisa visa analisar o reconhecimento do acesso à internet como 
um direito fundamental autônomo, com intuito de garantir a efetivação da cidadania, o acesso à 
informação e a dignidade da pessoa humana, na era de informação. Justifica-se a importância do 
tema em questão tendo em vista que o domínio dos meios de comunicação e informação tomaram 
conta do cenário hodierno e transformaram a configuração social. No ordenamento jurídico 
brasileiro o direito a informação, é preceito constitucional devendo ser assegurado a todos. Assim, 
a informação desempenha um papel central e estratégico em tudo que é feito hoje, desde atividades 
de lazer, transações comerciais, até os meios de efetivação de políticas. A problemática, que se 
impõe é analisar, diante do cenário de evolução tecnológica e das novas contingências sociais 
impostas, o que acontece com “àqueles” que não possuem acesso a internet, bem como se existem 
meios que garantam a inclusão social destes, no mundo digital. 

Metodologia: No ordenamento jurídico brasileiro o direito a informação, é preceito constitucional 
previsto no artigo 5º, inciso XIV, assegurado a todos, resguardado o sigilo da fonte. O dever de 
informar configura-se como direito de divulgação pelos órgãos de mídia, de informações de 
interesse geral e pertinentes ao conhecimento público, sem interferências estatais ou pessoais. O 
direito de ser informado, trata-se de prerrogativa do indivíduo de ser noticiado, esclarecido e 
comunicado sobre acontecimento ou fato de interesse geral, de maneira adequada e constante, pelos 
poderes públicos e órgãos de mídia, ainda o direito de recepção da informação que caracteriza-
se pelo direito de analisar, integrar e interpretar a informação, de modo a estabelecer um estado 
de consciência sobre um determinado fato (MALHEIRO, 2018 p.07). Com a internet, tornou-se 
possível a troca instantânea de informações que possibilita ao usuário tomar para si as experiências 
e os conhecimentos dos demais integrantes desta rede (SCORZELLI, 1997 p.1). Assim, começa-se 
delinear o pensamento de que o acesso à internet é um direito para se alcançar outros direitos 
humanos e até mesmo efetivar o exercício da cidadania. Todavia, grande parte da população 
brasileira vive em situação de exclusão digital (FORNASIER; SCARANTTI, 2017 p.142) e, por não 
participar dessa sociedade marcada pela informação coletiva, o cidadão passa a ficar à margem, 
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gerando atraso em sua estruturação social (DE CARVALHO; AMÉRICO, 2014 p.81). A geração atual 
foi alfabetizada com auxílio das tecnologias e realizam diversas atividades simultaneamente, pela 
internet, obtendo e compartilhando da informação. Essa educação digital provocou inovações na 
forma do aprendizado e também criou os analfabetos digitais, pessoas excluídas do mundo digital 
que não têm acesso ou mesmo domínio sobre tecnologias, consequentemente, não conseguem se 
servir da informação. Esses vão disputar de maneira desproporcional seu espaço na sociedade. Os 
analfabetos digitais podem até acompanhar as mudanças, mas para eles é muito mais difícil, há 
uma grande possibilidade de se tornarem meros receptores passivos dos meios de comunicação 
(MALHEIRO, 2018 p.10). Relevante aspecto que parece ter sido incorporado na Proposta de 
Emenda Constitucional 08/2020, reconhece que o acesso a internet é elemento fundamental para 
o desenvolvimento da cidadania e sua falta limita as oportunidades de aprendizado, crescimento, 
educação e emprego, comprometendo o futuro das pessoas e do próprio progresso nacional 
(BRASIL, SENADO FEDERAL 2020). A proposta inclui o “acesso à internet” entre os direitos 
fundamentais, alterando o art. 5º da CF, para incluir o inciso LXXIX, assegurando o direito de 
acesso à internet, de modo a garantir a todos os brasileiros condições equânimes de atingir o pleno 
potencial e assegurar o avanço do país. O método de pesquisa utilizado para a realização do estudo 
é o monográfico e o método de abordagem o hermenêutico. 

Conclusão: Do breve estudo, é possível extrair que o acesso à internet é um meio para efetivar o 
exercício da cidadania na sociedade de informação. A conexão em redes é instrumento fundamental 
para a economia e a sociedade e, o acesso à internet, é o mínimo a ser garantido para que as pessoas 
estejam em patamar de igualdade na busca e recepção de informação, afim de se inserirem nos 
processos de cidadania.

Referências: DE CARVALHO, Angela Maria Grossi; AMÉRICO, Marcos Tuca. Inclusão e cidadania 
digital no Brasil: a (des) articulação das políticas públicas.Revista de estudios para el desarrollo social de la 
Comunicación, n. 9, p. 69-84 2014. Acesso em: 24 jun. 2021. 

FORNASIER, M. de O.; SCARANTTI, D. R. Internet no campo: direitos humanos e políticas públicas de 
inclusão digital. Revista Extraprensa, v. 10, n. 2, p. 133-152, 2017. Acesso : 8 jun. 2021. 

MALHEIRO,Emerson Penha. A inclusão digital como direito fundamental na sociedade da informação 
RTvol. 987 jan. 2018. SCORZELLI, Patricia. A Comunidade Cibernética eo Direito. Lumen Juris, 1997. 
Acesso em: 24 jun. 2021.SENADO FEDERAL, Proposta de Emenda à Constituição n° 8, de 2020 Acesso em: 
19 mar. 2021.
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Introdução: O Deslocamento de Abomaso é o distúrbio abomasal mais diagnosticado na rotina 
de campo e a principal causa de intervenções cirúrgicas em bovinos leiteiros. Pode ocorrer para 
os lados direito (DAD) e esquerdo, e se caracteriza como uma síndrome multifatorial relacionada 
ao manejo alimentar, que acomete especialmente vacas de alta produção leiteira no pós-parto 
(FUBINI & DIVERS, 2008). No DAD, o abomaso sai da sua posição anatômica e se desloca para 
o lado direito da cavidade abdominal, podendo evoluir para o vólvulo abomasal em situações 
de risco (FUELBER et al., 2020). Entre os principais fatores de risco, destaca-se a atonia abomasal 
relacionada a altos níveis de concentrados contidos na dieta dos bovinos. Em decorrência da atonia, 
a fermentação microbiana forma um gás no interior do abomaso, responsável por distender o 
órgão e provocar o seu deslocamento (COLTURATO et al., 2021). O objetivo deste relato é discutir 
um caso de DAD e vólvulo abomasal acompanhado na rotina de campo.

Metodologia: Foi atendida na cidade de Travesseiro/RS uma fêmea bovina, da raça holandesa, 
de 4 anos de idade e 650 kg de peso vivo, onde o produtor relatava ter observado sinais de cólica, 
inapetência e redução na produção leiteira. Após a inspeção e exame físico do animal, foram 
observados os seguintes sinais clínicos: temperatura retal de 38,8ºC; mucosa vaginal congesta; 
taquicardia; hipomotilidade ruminal; som metálico de “ping” no flanco direito; e dor abdominal. De 
acordo com Radostits et al. (2000), além dos sinais observados, os animais acometidos também podem 
apresentar depressão, fezes escassas ou constipação, desidratação e distensão do abdômen. Através 
do histórico e sinais clínicos, a paciente foi diagnosticada com deslocamento de abomaso à direita 
e provável evolução para vólvulo abomasal. O tratamento, em casos simples de deslocamento de 
abomaso, pode ser realizado por abordagem clínica ou cirúrgica. Casos de DAD e vólvulo abomasal 
são considerados emergências abdominais e requerem intervenção cirúrgica imediata (CÂMARA, 
AFONSO e BORGES, 2011). Neste caso, a abordagem cirúrgica de escolha foi a omentopexia pelo 
flanco direito, que consiste na fixação do omento à parede abdominal direita, aproximando o 
abomaso da sua posição anatômica. Com o animal em estação, realizou-se limpeza e desinfecção no 
local da incisão, tricotomia e antissepsia. Após, foi realizado o bloqueio linear na linha da incisão com 
anestésico local e iniciado o procedimento. Foi incisionado o flanco direito (pele, camadas musculares 
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e peritônio), acessando cavidade abdominal e visualizando imediatamente o abomaso deslocado e 
repleto de gás. Foi retirado o gás com auxílio de um equipo e, com a víscera menos distendida, 
foi possível desfazer o vólvulo e devolvê-la à sua posição de origem. Foi fixada a curvatura maior 
do omento na parede abdominal direita, próxima à incisão, com ponto interrompido simples e fio 
absorvível. A síntese do peritônio e camadas musculares foi realizada com ponto contínuo simples e 
fio absorvível, aplicando, após, antibiótico tópico por entre os pontos para evitar infecções. Por fim, 
foi reduzido o espaço morto com a mesma sutura e, realizada a dermorrafia com sutura festonada e 
fio de nylon. No pós-operatório, foi aplicado Agroplus® (1 mL/10 kg IM por 5 dias); cloridrato de 
pilocarpina (10 a 20 mL/animal); dipirona sódica (1 mL/10 kg); e flunixina meglumina (2 a 3 mL/45 
kg). Conforme Fuelber et al. (2020), a busca pelo incremento dos índices produtivos e reprodutivos em 
sistemas de produção animal vem aumentando significativamente. No entanto, a seleção genética e o 
manejo nutricional utilizados tendem a tornar as vacas cada vez mais suscetíveis ao desenvolvimento 
de doenças metabólicas. A ocorrência do deslocamento de abomaso causa perdas como redução na 
produção leiteira, descarte do leite, custos com tratamento e cirurgia, descarte prematuro do animal 
e mortalidade, tendo grande impacto econômico dentro de uma propriedade.

Conclusão: O diagnóstico precoce da afecção e a realização do procedimento cirúrgico o quanto 
antes tem grande influência na taxa de recuperação e efetividade do tratamento. A paciente 
apresentou uma significativa melhora clínica e produtiva nos dias seguintes ao procedimento, 
demonstrando, assim, que a omentopexia, abordagem cirúrgica escolhida para este caso, foi 
bastante eficiente na correção da afecção.

Referências: CÂMARA, A.C.L.; AFONSO, J.A.B.; BORGES, J.R.J. Métodos de tratamento do deslocamento 
de abomaso em bovinos. Acta Veterinaria Brasilica, v.5, n.2, p.119-128, 2011.

COLTURATO, L.A.G.; THOMAZ, C.E.; SILVA, C.B.da. Deslocamento de abomaso em bovinos leiteiros. 
Pubvet, 15(2), 1-9, 2021.

FUBINI S. & DIVERS T.J. Non infectious diseases of the gastrointestinal tract. In: Divers T.J. & Peek S.M. 
(Eds.). Rebhun’s diseases of dairy cattle. 2nd ed. St. Louis: Saunders Elsevier, p.130-199, 2008.

FUELBER et al. Deslocamento de abomaso à direita: Relato de caso. Pubvet, v. 14 nº. 12 p. 141, 2020.

RADOSTITS et al. Clínica Veterinária – um tratado de doenças dos bovinos, suínos, caprinos e equinos. 9ª 
ed., RJ: Guanabara Koogan, 2000. P. 541-629.
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Introdução: É correto que a Educação Física, tendo sua fundamentação no desenvolvimento 
humano, movimento e práticas psicomotoras, pode contribuir no processo de aprendizagem e 
reabilitação do paciente. Ela contribui para a melhoria das condições físicas, aliados ao movimento 
tridimensional do cavalo. De acordo com Zuchetto e Castro (2002), a prática de exercícios contribui 
para a melhoria dos aspectos físicos e psicológicos das pessoas com necessidades especiais (...). 
A Associação Nacional de Equoterapia (ANDE/BRASIL, 2009), conceitua Equoterapia como um 
método terapêutico complementar e interdisciplinar que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 
nas áreas de educação, saúde e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas 
com necessidades especiais. Nesse sentido, a Equoterapia oferece um enorme campo de atuação 
e a Educação Física tem um importante papel, participando no desenvolvimento de habilidades e 
criando condições que objetivem a formação plena do paciente. 

Metodologia: O Projeto Equoterapia é realizado na Fazenda da Brigada Militar em Passo 
Fundo- RS, e voltou com os atendimentos diante a pandemia com todos os cuidados de segurança 
necessários. Os grupos beneficiados são crianças, adolescentes e adultos com deficiências físicas, 
motoras e/ou intelectuais. Atualmente são atendidos três grandes grupos: Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), Comprometimento Neuromotor e Paralisia Cerebral. O trabalho realizado consiste 
em assisti-los durante a cavalgada, estando ao seu lado como terapeuta de apoio. Durante o 
percurso são empregadas atividades nas “ilhas”, estando montada em seu cavalo, o paciente realiza 
as atividades estipuladas. Essas atividades visam melhorar a qualidade de vida, estimulando o 
desenvolvimento de habilidades como, motricidade, cognição, socialização, conduta, linguagem, 
respeitando a singularidade de cada participante. Exercícios físicos realizados de forma regular 
ou frequente estimulam o sistema imunológico e trazem benefícios para saúde tanto física quanto 
mental. A prática regular ajuda a aumentar seus níveis de energia e pode ajudar a prolongar a 
vida. Na ilha da Educação Física são realizadas atividades específicas para cada aluno/paciente 
que promovem o alongamento e estimulação do equilíbrio, postura, força. Os exercícios sobre 
o cavalo são realizados com diferentes técnicas lúdicas e terapêuticas, respeitando os limites de 
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cada um e exigindo de acordo com suas possibilidades para atingir os objetivos planejados. O 
projeto contribui de várias formas objetivando a formação plena do aluno/paciente, isto significa 
organizar tempos, espaços, metodologias e relações interpessoais, num contexto crítico, criativo 
e solidário, rico de possibilidades, comprometido com a cidadania e a qualidade de vida. Com a 
retomada do projeto após o início da pandemia, novos cuidados foram empregados, para evitar 
a transmissão do vírus entre extensionistas e pacientes/alunos. Para ir no cavalo, o paciente deve 
estar utilizando máscara facial, capacete e deve colocar o protetor Face Shield, além de higienizar 
as mãos, assim como os que o acompanham devem estar de máscara. Durante o trajeto, antes e 
após realizar as atividades nas ilhas, todos os materiais utilizados são higienizados, assim como 
no término das atividades do dia. Essas medidas visam a continuidade das atividades do projeto e 
a manutenção da saúde. Assim, a qualidade de vida dos participantes relaciona-se com o seu bem 
estar físico, mental, social e emocional, sendo que um dos meios para o seu desenvolvimento é o 
exercício físico. Uma vida saudável requer atitudes comprometedoras com a escolha de hábitos 
saudáveis, que sem dúvida proporcionará melhor qualidade de vida. 

Conclusão: Contudo, a Educação Física, abrange parte das habilidades motoras fundamentais, 
ao ter o contato com a natureza o praticante encontra um despertar com a liberdade, sendo isso um 
ponto positivo para o seu desenvolvimento. O projeto Equoterapia proporciona que cada paciente 
vivencie práticas em um ambiente seguro e agradável, assim como objetiva o crescimento pessoal 
e humano de todos. 

Referências: ANDE/BRASIL. Fundamentos básicos sobre equoterapia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
EQUOTERAPIA, 1., 2009, Brasília, DF. Coletânea de trabalhos. 

BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA. Retrieved June 24, 2021, from SWbrasil: http://swbrasil.org.br/ 
artigos/beneficios-da-equoterapia. Acesso em: 07de julho de 2021.

ZUCHETTO, Angela Teresinha; As Contribuições das atividades físicas para a qualidade de vida dos 
deficientes físicos. Revista Kinesis, 2002. Disponível em: https://home.unicruz.edu.br/mercosul/pagina/
anais/2013/saude/artigos/profissionaeducacaofisicaequoterapiaume.pdf. Acesso em: 07 de julho de 2021.
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Introdução: A temperatura da pele pode ser considerada um parâmetro clínico para predizer o 
risco de desenvolvimento de lesões por pressão (LP). Por isso, medir as variações na temperatura 
da pele (GEFEN, 2011; KOTTNER, 2015) particularmente em áreas de proeminências ósseas, torna-
se importante e fornece informações relevantes para os profissionais de saúde em suas práticas de 
prevenção de LP (SOARES et al., 2019). O trabalho tem como objetivo identificar a temperatura da 
pele da região sacral de indivíduos hospitalizados em unidade cirúrgica, sem risco de desenvolver 
LP.

Metodologia: Metodologia: Estudo descritivo, correlacional, com corte transversal, realizado 
de maio a outubro de 2017, em uma unidade cirúrgica de um hospital universitário do sul do 
Brasil. Participaram do estudo pacientes sem risco de desenvolver LP (escore 19 a 23 na Escala de 
Braden). A temperatura da pele foi aferida no centro da região sacral, por meio de termômetro com 
infravermelho. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. A temperatura da 
pele foi comparada entre os grupos por meio do teste de Mann-Whitney (dados sem distribuição 
normal). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer número 2.014.558 e 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 66615417.9.0000.5346. Resultados: Participaram 
do estudo 230 pacientes, sendo a maioria do sexo masculino (n=154; 67,0%), com idade média 
de 52,7 anos. A região sacral apresentou uma temperatura média de 34,2°C. Pacientes adultos 
apresentaram temperaturas significativamente mais altas (34,9ºC) do que pacientes idosos (34,5ºC), 
p=0,027. 

Conclusão: A temperatura média da pele da região sacral de indivíduos hospitalizados em 
unidade cirúrgica, sem risco de desenvolver LP, identificada foi de 34,2ºC, sendo mais alta em 
adultos quando comparada aos idosos. Também identificou-se que a temperatura da pele pode ser 
utilizada na prática como parâmetro clínico para apoiar a prevenção de LPs. 

Referências: Gefen A (2011, aug). How do microclimate factors affect the risk for superficial pressure 
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Introdução: A influência do capital econômico e, especialmente, do capital especulativo tem sido 
determinante na conformação das políticas urbanas, o que se contrapõe ao discurso e objetivos 
propostos pela legislação editada a nível federal, observados principalmente nos artigos 182 e 
183 da Constituição Federal Brasileira. Ao relativizar o direito de propriedade, vinculando-o ao 
cumprimento de sua função social, a Constituição reconhece a necessidade de superação das 
dificuldades de acesso à terra associada à retenção especulativa do imóvel urbano, um dos graves 
problemas para a superação do déficit de moradias no Brasil. Assim, o objetivo geral da pesquisa é 
inventariar e caracterizar os vazios urbanos e as áreas ocupadas no município de Passo Fundo/RS, 
através da produção de mapeamentos sobre imagens de satélite, para posterior desenvolvimento 
de subsídios a análises urbanísticas e jurídicas, de modo a contribuir com as decisões relativas ao 
planejamento e gestão da cidade.

Metodologia: O direito à moradia foi declarado como “Direito do Homem” em 1948, no entanto 
as políticas públicas têm excluído a apreensão das condições de existência do indivíduo e do 
grupo (LEFEBVRE, 2001). Esta lógica, impressa nas “soluções” apresentadas pelo Estado para 
as necessidades habitacionais, não se alterou com a mudança do capitalismo industrial para o 
capitalismo global. Na visão de Marx, esta exclusão está vinculada a possibilidade de captar a 
mais-valia a partir da propriedade fundiária, sem efetuar nenhum tipo de investimento e advém 
do corpo jurídico da propriedade (LEFEBVRE, 1972, p.158). Na busca de formas alternativas à 
lógica hegemônica da economia globalizada, os setores populares criam formas de sobrevivência 
e solidariedade, transformando as cidades em sistemas de subsistemas sobrepostos com lógicas ou 
racionalidades distintas (SANTOS, 2002, p.322). O presente trabalho coloca em contraposição dois 
elementos resultados desta lógica de apropriação do espaço da cidade: as áreas de ocupação irregular 
e os vazios urbanos. Em resposta às políticas públicas de habitação insuficientes às demandas 
da população, o espaço urbano brasileiro tem sido marcado, historicamente, por ocupações de 
terras, públicas ou privadas, em áreas periféricas, de risco ou de fragilidade ambiental, onde, a 
solução encontrada pelas famílias de renda mais baixa para produzir seus espaços de moradia, é 
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caracterizada pela precariedade da posse e infraestrutura urbana (SORAGGI e ARAGÃO, 2016). 
Enquanto isso, os vazios urbanos consolidam-se como áreas sem edificações e sem utilização 
cercadas por infraestruturas, caracterizando-se como lacunas em meio ao espaço construído. 
Os vazios, muitas vezes resultantes da especulação fundiária, levam à expansão urbana e à 
urbanização dispersa que representa significativos problemas às municipalidades (FERREIRA e 
ZANOTELLI, 2018). A pesquisa compreendeu a inserção urbana e principais características das 
áreas de ocupação e dos vazios urbanos, produzindo informações relevantes ao planejamento 
urbano na cidade de Passo Fundo, e também para realidades similares. Sendo sua proposição 
central a produção de mapeamentos sobre imagem de satélite, para posterior verificação in situ e 
produção de análise, diagnóstico e relatórios. A Secretaria de Habitação do município considera 82 
núcleos urbanos irregulares, e, a partir dessa informação, iniciou-se a elaboração do mapeamento 
das mesmas através de imagens de satélite dos anos de 2020, 2014, 2010, 2006 e 2000. Para facilitar 
o desenvolvimento destes mapas, a cidade foi dividida em quatro quadrantes, delimitados pelos 
eixos da Avenida Brasil e da ferrovia que cortam o município. Até o momento os mapas produzidos 
foram os do ano de 2020, a partir dos quais já é possível perceber uma grande quantidade de 
edificações irregulares - um número que avança às 6000 unidades, principalmente nas áreas em 
torno dos trilhos do trem, além de regiões dos bairros Jaboticabal e Manoel Corralo.

Conclusão: A partir dos levantamentos produzidos percebe-se a existência de padrões, tanto 
das áreas de ocupação, quanto dos vazios urbanos, no que se refere a localização, a consolidação, a 
infraestrutura e a relação com equipamentos urbanos. Com todas as etapas de trabalho concluídas 
espera-se desenvolver subsídios e contribuições à ampla discussão acerca dos direitos à cidade e 
à moradia adequada.

Referências: FERREIRA, F. C. e ZANOTELLI, C. L. A Morfologia e o Papel dos Vazios Urbanos na Região 
Metropolitana de Vitória-ES. In: GEOGRAFIA (Londrina). Revista do Programa de pós-Graduação em 
Geografia. V.27, nº 1 (2018).

LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001.

LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Ed. Ulicéia. Póvoa de Varzim, Portugal, 1972.

SANTOS, M. A natureza do Espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. Edusp, 2002.

SORAGGI, A. C. M. e ARAGÃO, T. A. O Direito à Cidade e as Ocupações Urbanas: um olhar Sobre a Vila 
Eliana Silva / Belo Horizonte. In: Participação, conflitos e intervenções urbanas: contribuições ao Habitat 
III / organizadores Vanessa Marx e Marco Aurélio Costa. – Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 
2016.
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Introdução: O Projeto Redes de Cuidados Territoriais foi criado no ano de 2020,com intuito de 
identificar a população de maior vulnerabilidade social e grupos de riscos expostos a COVID-19. 
No ano de 2021 surge com a proposta de vincular as atividades de ensino e extensão, reunindo 
disciplinas e projetos de extensão da Universidade de Passo Fundo (UPF), realizando atividades 
com equipes multidisciplinar no bairro José Alexandre Zachia, situado na periferia da cidade de 
Passo Fundo no estado do Rio Grande do Sul. Conta com o auxílio de alunos matriculados em 
disciplinas de saúde coletiva, bolsistas, professores, alunos da residência multiprofissional, equipe 
de profissionais da Unidade Básica de Saúde, Centro de Referência de Atendimento à Saúde da 
Mulher e Escola Municipal de Ensino Fundamental Guaracy Barroso Marinho. As intervenções 
planejadas têm como objetivo instrumentalizar a comunidade para ser a própria protagonista das 
ações em prol da qualidade de vida desta população. 

Metodologia: No início do semestre, antes dos acadêmicos iniciarem o campo de prática, são 
realizadas orientações gerais sobre o trabalho no território e é realizada a divisão dos grupos 
multidisciplinares. A educação interprofissional (EIP) é entendida como intervenções nas quais 
os membros de mais de uma profissão da área da saúde aprendem juntos de forma integrativa, 
com o explícito propósito de melhorar a saúde e bem estar dos pacientes (REEVES et al., 2016). Os 
grupos são convocados a desenvolver diversas atividades, sendo uma delas muito importante para 
ações na comunidade e atenção primária à saúde, como a visita domiciliar (vd). Para a realização 
das vd´s, os estudantes levam consigo além da escuta sensível, uma mochila contendo materiais 
necessários para as intervenções (luvas de procedimento, álcool gel, máscaras, algodão, termômetro, 
esfigmomanômetro, estetoscópio, oxímetro, medidor de glicose e lancetas) e um instrumento para 
coleta de dados pessoais, informações familiares, perguntas relacionadas a condições sanitárias, 
sociais e econômicas, saúde da mulher, saúde bucal, saúde da criança, dificuldade auditiva e 
bem-estar animal. Os grupos multidisciplinares de acadêmicos realizam visitas domiciliares 
criando vínculos com as famílias, realizando intervenções, orientações relacionadas à qualidade 
de vida e, quando necessário, fazendo encaminhamentos para atendimento na Unidade Básica 
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de Saúde. Após essas visitas, o grande grupo multidisciplinar se reúne na sede do projeto para 
discutir o caso com os professores e bolsistas, coletar maiores informações no sistema E-SUS e 
caso necessário conversar com a equipe da UBS para nos auxiliar nas demandas. O projeto conta 
com cinco bolsistas, sendo três alunas do VIII nível do curso de enfermagem, um aluno do VIII 
nível do curso de odontologia e uma aluna do IV nível da nutrição. Todos são responsáveis por 
orientar os acadêmicos sobre as atividades realizadas, fluxograma da Unidade Básica de Saúde, 
encaminhamentos, organização do espaço e materiais utilizados. As bolsistas da enfermagem, além 
de todas as outras tarefas, são responsáveis por fazer os registros com as evoluções das famílias 
visitas e passar para o sistema E-SUS da unidade. 

Conclusão: Vivemos em um cotidiano onde ainda existe resistência de profissionais da área 
da saúde em trabalhar em equipe. O PRCT possibilitou que os acadêmicos realizassem ações 
multiprofissionais, e compreendessem a importância de atuar com diversos olhares profissionais, 
contribuindo para a formação de um novo perfil de profissionais. Ser bolsista é muito instigante, 
desafiador e gratificante. 

Referências: PEDUZZI, M. Educação interprofissional para o desenvolvimento de competências 
colaborativas em saúde. TOASSI, Ramona Fernanda Ceriotti. Interprofissionalidade e formação na saúde: 
onde estamos, 2017.
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Introdução: A abordagem do trabalho como atividade humana desenvolvida pelo filósofo Yves 
Schwartz é uma maneira epistemologicamente nova de produzir conhecimentos sobre o mundo 
do trabalho, levando-se em conta as experiências, os saberes e a subjetividade dos trabalhadores. 
O tema desta pesquisa tem como foco a Linguagem e o Trabalho: o discurso do psicólogo docente 
na atividade. A delimitação do tema envolve as práticas discursivas sobre o trabalho. O estudo 
conceitual sobre o ethos é fundamental para compreender o sujeito em situação de trabalho, sua 
formação como ser social, devido, inclusive, as imagens de si que o profissional revela em seu 
discurso quando enuncia sobre a atividade. Assim, esta pesquisa tem por objetivo identificar e 
analisar cenografias e ethos discursivos construídos como imagens de si, manifestados nas práticas 
discursivas sobre o trabalho do psicólogo docente que permitem compreender as dramáticas do 
uso do corpo-si e a produção de saberes na atividade laboral. 

Metodologia: Esta pesquisa é exploratória, caracteriza-se como bibliográfica, documental e 
de campo e configura-se como qualitativa (PRODANOV; FREITAS, 2013). O corpus de análise 
constitui-se de três questões selecionadas a partir de duas entrevistas não estruturadas realizadas, 
pelo Google Meet, com docentes psicólogos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões (URI) campus Frederico Westphalen/ RS. Para transcrever os depoimentos, fizemos 
uma adaptação das normativas elaboradas pelos pesquisadores do Projeto NURC/SP, por meio 
do material organizado pelo professor Dino Preti (1993). A análise dos corpora fundamenta-se 
na abordagem ergológica de Schwartz e Durrive (2010), Trinquet (2010), bem como na teoria 
enunciativo-discursiva, de cunho sócio-histórico, de Maingueneau (2008). Na análise, realizamos 
os seguintes procedimentos metodológicos: a) nas transcrições das entrevistas, sob a perspectiva 
ergológica, examinamos as marcas/pistas linguístico-discursivas que remetem aos saberes 
constituídos e investidos e às dramáticas dos usos de si; b) sobre a abordagem enunciativo-
discursiva, examinamos as marcas/pistas linguísticas que evidenciam o estatuto do enunciador 
e do destinatário (coenunciador), a dêixis enunciativa, o modo de enunciação (voz, tom, fiador, 
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incorporação), a cenografia e o ethos discursivo como imagem de si. Percebemos, por fim, que o 
discurso do psicólogo docente desencadeia imagens de si tendendo a modificar-se a cada instância 
de enunciação em que os entrevistados se inscrevem ao dizer “eu” e instaurar o “tu” diante de 
si. De acordo com Maingueneau (2008, p. 75), “O enunciador não é um ponto de origem estável 
que se ‘expressaria’ dessa ou daquela maneira, mas é levado em conta [...] em uma instituição 
discursiva inscrita em uma certa configuração cultural”, que implica papéis, lugares e momentos 
legítimos de enunciação. Tais situações de enunciação são evidenciadas pelas diversas cenografias 
(Instituição Universidade, sala de aula, consultório de psicoterapia) estabelecidas no e pelo 
discurso, as quais evocam diferentes situações vivenciadas pelos profissionais na atividade laboral, 
o que, consequentemente, faz emergir distintos ethos (profissionalismo, construção identitária, 
ética profissional). Nos depoimentos das entrevistas, revelamos uma dupla dramática dos usos 
de si, tanto no exercício da docência quanto na atividade de psicólogo. No entanto, “dramáticas” 
não significam necessariamente tragédias. “Drama quer dizer que alguma coisa acontece. É isso, 
sempre acontece alguma coisa no trabalho” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 196). Mesmo 
quando ocorrem eventos que rompem os ritmos das sequências habituais, nas situações de 
trabalho, verificamos que, ao falar sobre o trabalho, os psicólogos docentes revelaram imagens 
de si ancoradas no compromisso ético com a formação dos alunos e na realização profissional e 
pessoal. 

Conclusão: Constatamos que a interface entre a Análise do Discurso e a Ergologia mostrou-se 
eficaz ao permitir que fosse possível identificar a produção de novos saberes e as dramáticas do 
uso do corpo-si, vivenciadas pelos psicólogos docentes, mediante as entrevistas, nas quais houve 
manifestação de diferentes cenografias enunciativas, resultando em ethos discursivos ancorados 
na ética profissional. 

Referências: MAINGUENEAU, Dominique. Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, Ruth (Org.). 
Imagens de si no discurso: a construção do ethos. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2008. p. 68-92.

PRETI, Dino. Análise de textos orais. São Paulo: FFLCH/USP, 1993.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de; Metodologia do trabalho científico: métodos e 
técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 

SCHWARTZ, Yves. Trabalho e uso de si. In: SCHWARTZ, Yves; DURRIVE, Louis. Trabalho e ergologia: 
conversas sobre a atividade humana. 2. ed. Niterói: Ed UFF, 2010. p. 189-246.

TRINQUET, Pierre. Trabalho e educação: o método ergológico. Revista HISTEDBR 
On-line, Campinas, SP, n. esp., p. 93-112, ago.2010. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 4.366.691
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Introdução: Faz muito sentido falar sobre justiça social, nesses tempos de opressão e de violência 
contra os humanos, e neste aspecto a justiça social engloba não só as injustiças mas também a 
necessidade de impacto no desenvolvimento das organizações, na sua concepção, estrutura e 
formação de instituições justas com um propósito igualitário e coerente. Vislumbra-se a necessidade 
de abordarmos a justiça social como fator primário no desenvolvimento das organizações, haja 
vista que as instituições não podem deixar de ter um papel instrumental importante na busca 
da justiça. (SEN, 2011). Objetiva-se demonstrar a justiça social de forma ampla e aclarar a sua 
importância no meio, bem como esclarecer como podemos proceder para debater questões sobre a 
melhoria da justiça, e instruir sobre a necessidade de ir além do senso comum de justiça, avultando 
nas organizações, sejam elas de qualquer finalidade a justiça social em sua eminência. 

Metodologia: A justiça social é um conceito amplamente debatido em diferentes esferas, que 
busca oferecer espaços para diferentes olhares e reflexões acerca de mudanças sociais progressistas 
e em suma, caracteriza-se por ser uma construção moral, igualitária para uma sociedade como 
um todo, um viés coletivo de direitos de relações humanas. A eminência da justiça social e sua 
aplicação nas organizações foi desenvolvida neste trabalho através de pesquisa qualitativa e 
descritiva, envolvendo o método teórico-empírico. Atualmente a Justiça Social é vista como a 
busca em eliminar barreiras sociais. Neste tocante, destaca-se o posicionamento de Amartya Sen 
(2011, p. 8), que a teoria da justiça em um sentido amplo, busca enfrentar questões sore a injustiça, 
e ofertar soluções para questões para a melhoria da justiça. Isto posto, identificam-se alguns 
conceitos destaque sobre justiça. Na conexão entre a justiça social e as organizações é que destaca-
se o que podemos considerar de responsabilidade social e empresarial nas organizações, uma vez 
que, existe um grande impacto da responsabilidade social das empresas. Nesse entendimento, as 
organizações são conjuntos de pessoas que trabalham de forma coordenada para atingir alguns 
objetivos, sendo assim, possuem objetivos econômicos específicos, com dirigentes que representam 
não só um grupo de pessoas, mas também impactam interesses e bem estar de diversos grupos 
sociais através de suas decisões. (ROCHA, 2018). Sendo assim, “a justiça está fundamentalmente 
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conectada ao modo como as pessoas vivem e não meramente à natureza das instituições que 
as cercam”. (SEN, p. 12, 2011). Outrossim, um viés observado por Sen, busca-se a finalidade 
através da comparação entre arranjos mais ou menos justos, procurar respostas para as questões 
de justiça. (SEN, 2011) Existem papéis claramente necessários para se chegar ao mais próximo 
da aplicabilidade de justiça nas organizações, sendo esses os papéis de liberdade, que possuem 
importância crucial da liberdade individual no conceito de desenvolvimento, e neste tocante o 
êxito da sociedade pode ser avaliado pelas liberdades substantivas, pois são essas que partem para 
a determinante principal da iniciativa individual e da eficácia social, melhorando o potencial das 
pessoas e consequentemente influenciando o mundo e promovendo o desenvolvimento social. 
(SEN, 2010). 

Conclusão: Existe uma escolha apropriada visível nas instituições das mais diferentes formas. As 
organizações podem contribuir diretamente na vida das pessoas, e isso vai de acordo com a razão 
que ambas possuem para valorizar. (SEN, 2011). As organizações também podem ser importantes 
para os valores e oportunidades, incluindo as considerações de liberdade em debate público. 

Referências: ROCHA, Mariana Lemos. As empresas como instrumento de responsabilidade social. 
Faculdade de Letras – Universidade de Porto. FLUP. 2º ciclo, Mestrado em Sociologia, 2018. Disponível 
em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/118319/2/307204.pdf

SEN, Amartya. A ideia de Justiça. 1ª ed.; Editora Schwarcz – São Paulo: Companhia das Letras. 2011. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Editora Schwarcz – São Paulo: Companhia das Letras. 
2010.

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/118319/2/307204.pdf
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Introdução: O empreendimento da Barragem de Gasparino foi todo realizado e implementado 
na cidade de Coronel João Sá – Bahia, através dos condicionamentos à Licença de Operação do 
empreendimento que o órgão IPHAN enviou o ofício que se trata de um Termo de Referência que 
indica a necessidade de conservação e preservação do sitio Pedra da Igreja. Seguindo à legislação 
e as instruções normativas, Lei 3924/61, Portaria IPHAN 230/02 e Portaria SPHAN 07/88. Sendo 
assim, a Prefeitura Municipal de Coronel João Sá propõe seguindo os parâmetros pedidos pelo 
órgão IPHAN.

Metodologia: O município é conhecido como a região da “Cidade da Pedra”, graças a sua 
inúmera formação rochosas conhecida pela população como “Pedreiras”, essas mesmas formações 
rochosas são utilizadas para extração de derivados de pedra. Sendo assim, sua caracterização de 
relevo é muito propícia para presença de sítios arqueológicos rupestre. (ABREU, 2018).

Conclusão: Patrimônio e preservação são pontos que estão interligados.“Quando pensamos em 
patrimônio cultural devemos ter em mente que seu valor é dado pelo que ele representa para a 
memória coletiva e para a memória individual. É a parte visível de um passado comum a todos, e 
cujo significado depende da emoção e da memória que a ele se vinculam.” (ABREU, 2018).

Referências: ABREU,?Kelton?Romulo?Andrade?de;?PLANO? DE? GESTÃ E PRESERVAÇÃO DOS 
SÍTIOS DE PINTURAS RUPESTRES NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ – BAHIA; Universidade de 
Passo Fundo; Passo Fundo, 2018.

CASTRO, C. Y. A importância da Educação Patrimonial para o desenvolvimento do Turismo Cultural. s/a.

DIAS, Jéssica Andrade; TURISMO PARA VALORIZAR E CONSERVAR: O SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA 
IGREJA VELHA - ITABAIANA, SERGIPE; Universidade Federal de Sergipe; Laranjeiras, 2018.
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Introdução: O comportamento dos indivíduos interfere diretamente nas escolhas dos alimentos 
a serem consumidos. O objetivo foi conhecer a percepção de distintos públicos influenciadores no 
que tange à inserção de novos alimentos para crianças no ambiente escolar( Blackweel et al 2005).

Metodologia: Foi realizada pesquisa bibliográfica para definição dos motivadores e inibidores 
e estratégias de educação e comunicação. Após foi realizada pesquisa qualitativa exploratória em 
escolas de educação infantil da rede municipal de educação de Passo Fundo-RS. Foram identificados 
como motivadores o ambiente escolar propício, sabor e ganhos com saúde. Os inibidores foram 
o comportamento do cuidador, sabor diferente do habitual e baixa escolaridade. Como práticas 
de educação mais evidenciadas foram oficinas culinárias e palestras e práticas comunicativas a 
arquitetura de escolha e campanhas publicitárias forma os temas mais citados pelos entrevistados.

Conclusão: O ambiente escolar e família interfere na inserção de novos alimentos e devese 
trabalhar com práticas educativas e comunicativas especificas para cada grupo

Referências: BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W; ENGEL, James F. Comportamento do 
consumidor. Trad. Eduardo Teixeira Ayrosa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 
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Introdução: O envelhecimento populacional da população brasileira está aumentando a cada 
ano. Em 2018, havia 28 milhões de idosos (13% da população) e em 2043, este número deve 
chegar a um quarto da população (25,5%) (IBGE, 2018). Uma das características desse processo 
de envelhecimento é o aumento do excedente de mulheres, pois elas vivem uma média de sete 
anos a mais (IBGE, 2018). As mulheres idosas somatizam no curso de suas vidas uma série de 
desvantagens que levam a diferentes desfechos na sua velhice, impedindo-as de continuar 
exercendo seus papéis em diferentes contextos: estado conjugal (ALMEIDA, 2015), sexualidade 
(OLIVEIRA, 2018), trabalho e cuidado (MEIRA, 2017).Este estudo objetivou identificar, no estado da 
arte, o gênero como uma variável que age de maneira determinante no envelhecimento e investigar 
outros aspectos significativos no envelhecimento, bem como compreender a potencialidade da 
interseccionalidade no intuito de visibilizar situações de opressão e desigualdades sociais.

Metodologia: Para elaboração da presente revisão, foram utilizadas as seguintes etapas: 
formulação da questão de pesquisa; seleção dos artigos e estabelecimento dos critérios de inclusão; 
obtenção dos artigos que constituíram a amostra; avaliação dos artigos; interpretação dos resultados 
e apresentação da revisão. Os diferentes papéis e valores estabelecidos para a identidade masculina 
e femininas ditados pela sociedade criam diferentes esferas, em que certos hábitos e características 
são socialmente aceitos para determinado sexo em detrimento a outro. Esses papéis são comumente 
embasados em uma lógica de submissão feminina e, de acordo com Oliveira (2018), “[...]esses 
sentidos podem interferir e legitimar a forma de uma pessoa comportar-se e o que ela deve negar 
em si para enquadrar-se nos modelos socialmente construídos”. Os desafios encontrados pelas 
mulheres no seu envelhecimento nem sempre são totalmente conhecidos, pois a maioria dos 
estudos sobre envelhecimento não leva em consideração o entrecruzamento de fatores associados 
às identidades sociais. Nos estudos organizacionais, a interseccionalidade tem se concentrado em 
uma ou outra categoria de análise, como: classe e escolaridade; sexualidade, raça/etnia. Dessa 
forma, a teorização da interseccionalidade interessa aos estudos da feminização do envelhecimento 
no que tange analisar as múltiplas opressões vivenciadas pelas mulheres que impactam na sua 
velhice. A vida sexual de pessoas idosas é permeada por muitos tabus e preconceitos, e de acordo 
com o gênero, percebe- se diferenças na valorização e no exercício da sexualidade. Oliveira (2018), 
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em estudo realizado com mulheres idosas, percebeu que os sentidos de sexualidade atribuídos 
por essas mulheres - sexo como obrigação e a sexualidade vinculada ao corpo saudável para viver 
a sexualidade, culpando a doença - podem estar pautados em relações socialmente construídas 
pelos modelos de gênero, implicando diretamente no desejo sexual e em ideologias mecanicistas 
produzidas pelo sistema capitalista seguindo a ideia de “corpo improdutivo”. Da perspectiva do 
contexto de trabalho, a literatura demonstra que diferentes mulheres enfrentam as dificuldades 
atreladas ao preconceito de idade. No mercado de trabalho, as mulheres idosas estão concentradas 
em ocupações que tendem a ser de pior qualidade, baixos salários, menor proteção da legislação 
trabalhista e previdenciária, menos perspectivas de crescimento na carreira, assim reafirmando 
a ideia de segregação ocupacional e da divisão de gêneros (ALMEIDA et al., 2015). Através de 
estudos que se dedicam à temática, é possível afirmar que as complicações associadas à feminização 
da velhice estão relacionadas ao fato de que o modo de envelhecimento das atuais gerações de 
mulheres é complexo e fortemente marcado pelos estereótipos de gênero que prevalecem em suas 
vidas.

Conclusão: A revisão permitiu identificar que a feminização do envelhecimento vem sendo 
alvo comum de pesquisas nas últimas décadas, porém, verificou-se uma lacuna no que se refere 
à temática da interseccionalidade. Denota-se a importância da realização de estudos futuros que 
poderão proporcionar novos dados, para que se possa trazer de forma mais abrangente a discussão 
da interseccionalidade.

Referências: ALMEIDA, A. V. et al. Feminização da Velhice: em foco as características socioeconômicas, 
pessoais e familiares das idosas e o risco social. Textos & Contextos, v. 14, n. 1, p. 115-131, 2015.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Síntese de indicadores sociais: uma 
análise das condições de vida da população brasileira, Rio de Janeiro: IBGE, 2018. (Estudos e pesquisas. 
Informação demográfica e socioeconômica; n. 37).

MEIRA, E. C. et al. Vivências de mulheres cuidadoras de pessoas idosas dependentes: orientação de 
gênero para o cuidado. Esc. Anna Nery. Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 1-8, 2017.
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Introdução: A extensão universitária permite fazer chegar, até às comunidades, o acesso a serviços 
que visam o exercício da cidadania e dos direitos humanos (SILVA et al., 2019), contribuindo para 
com o compartilhamento dos saberes junto aos setores populares, enriquecendo as aprendizagens 
dos discentes e associando-as a atividades práticas. Nesse sentido, o projeto de extensão da 
Universidade de Passo Fundo intitulado “Diversidades visibilidade e garantia de direitos”, que 
atua há mais de cinco anos junto à comunidade. Ele envolve docentes pesquisadores e discentes 
de diferentes áreas do conhecimento e têm como objetivo desenvolver ações interdisciplinares de 
cunho educativo, visando intervir no município de Passo Fundo e região, em prol da construção de 
respeito à diversidade sexual e defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Desse modo, objetiva-
se relatar as experiências de estudantes que já participaram do referido projeto de extensão, frente 
a sua relevância para a carreira profissional.

Metodologia: A coleta de dados deu-se por meio da resposta individual de um questionário 
estruturado via Google Forms, composto por 7 questões descritivas, objetivando coletar 
informações sobre atitudes, opiniões e comportamentos relacionados às experiências vivenciadas 
por 9 ex-integrantes do referido projeto. A maioria dos respondentes frequentava cursos da área da 
saúde e não fazia parte de nenhuma diversidade. Os resultados da pesquisa sobre a participação 
no Projeto apontam além de uma oportunidade para expandir o conhecimento acerca da temática, 
uma relevante contribuição para a formação pessoal. Segue relato nesse sentido: “uma experiência 
maravilhosa, de diferentes visões e perspectivas, contribuindo muito para minha evolução pessoal”. 
Ao serem questionados sobre os benefícios proporcionados em sua formação como estudante 
universitário, consideraram principalmente a interdisciplinaridade, como mostra o relato: “A forma 
de poder pensar em conjunto com outros profissionais na tentativa de promover e compreender 
a saúde de forma integral.” Os extensionistas mencionam a existência de contribuições para o 
desenvolvimento da sua vivência profissional: ”ajudou a ter um maior embasamento acerca das 
questões de gênero e sexualidade”; “possibilitou ampliar o olhar acerca da temática”; e, acima de 
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tudo, “possibilitou espaço para discussão de temas de suma importância para enriquecer o fazer 
profissional”. Revelam ter lhes sido oportunizado a melhora no comportamento interprofissional. 
Segundo os extensionistas, a atividade de extensão é capaz de aproximar a relação teórico/prática 
o que se relaciona à articulação com os eixos de ensino: “proporciona colocar em prática tudo 
que aprendemos teoricamente, possibilita o acúmulo de experiências importantes para a nossa 
formação”. Também citam o fato de que a extensão deve gerar novos conhecimentos e, assim, 
enriquecer as atividades de ensino: “percebo a extensão como uma oportunidade de ampliar os 
conhecimentos adquiridos através da prática e da troca com diferentes professores e alunos.” 
Diante das respostas percebe-se um estreitamento de laços de convivência dentro do projeto 
“diversidades” com extensionistas de diversos cursos, o que “é o que enriquece a experiência, 
a possibilidade de trocar saberes, a possibilidade de podermos nos ouvir de forma genuína.” As 
práticas dos programas de extensão justificam-se plenamente ao colocarem os extensionistas em 
contato direto com o mundo real: “Participei de muitas ações do projeto ofertadas para a população 
Trans. Os atendimentos me proporcionaram o ouvir de quem cotidianamente é atravessado e 
vivenciam essas questões discutidas, evidenciando suas particularidades e de como na prática 
ainda há muito a ser feito para assistir de forma eficaz a grande diversidade que é ser LGBTQIA 
+.” Como essa, outras respostas apontam percepções importantes sobre o que essa participação 
proporcionou aos estudantes: “o pensamento que somos todos iguais, independente de nossas 
escolhas”.

Conclusão: O projeto coloca em prática e tece vínculos entre a universidade e as demandas 
da população LGBTQIA+, além de contribuir para a formação de profissionais de maneira mais 
crítica, construtiva e comprometida com o avanço de uma sociedade mais inclusiva. Ademais, 
fortalece o espaço para o fazer interdisciplinar, enriquecendo as diversas vivências e os olhares 
que impactam na vida dos envolvidos.

Referências: SILVA, A. L. B.; SOUSA, S. C.; CHAVES, A. C. F, SOUSA, S. G. C.; ANDRADE, T. M.; FILHO, 
D.R.R. A importância da Extensão Universitária na formação profissional: Projeto Canudos. Revista de 
enfermagem UFPE online. 2019. 
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Introdução: Um herbário é uma coleção de plantas e partes de plantas secas armazenadas e 
organizadas com o objetivo principal de possibilitar a troca científica entre taxonomistas de todo 
o mundo, visando a correta identificação dos espécimes (FONSECA, VIEIRA, 1984). O Brasil 
possui uma das maiores diversidades florísticas do mundo, chegando em torno de 46 mil espécies 
vegetais conhecidas, abrigando cerca de 14% de toda a diversidade mundial (PEIXOTO, MORIM 
2003). Essa grande diversidade, somada às diversas alterações morfológicas das espécies ao longo 
do território, leva a uma dificuldade na correta identificação de algumas espécies (FONSECA, 
VIEIRA, 1984). Isso mostra a grande importância de uma coleção de herbário, já que com ele 
é possível armazenar e fornecer informações sobre a distribuição da espécie, sua morfologia e 
taxonomia facilitando estudos futuros (PEIXOTO, MORIM 2003). Este trabalho teve como objetivo 
realizar o levantamento das espécies de Orchidaceae encontradas no herbário RSPF. 

Metodologia: O levantamento das espécies presentes no herbário RSPF, foi feito através da 
consulta ao acervo, sendo levantada as espécies e o número de indivíduos tombados. Todos os 
nomes foram revisados e atualizados de acordo com a Flora do Brasil (2020) Foram encontradas 
67 espécies distribuídas em 35 gêneros, sendo elas Capanemia micromera Barb. Rodr. com 14 
indivíduos, seguida de Acianthera hygrophila (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase e Habenaria 
parviflora Lindl. com oito indivíduos, Capanemia superflua (Rchb. f.) Garay e Gomesa bifolia 
(Sims) M.W. Chase & N.H. Williams com sete indivíduos, Bulbophyllum regnelli Rchb. f. com seis 
indivíduos, Campylocentrum grisebachii Cogn., Cyclopogon elegans Hoehne e Wullschlaegelia 
aphylla (Sw.) Rchb. f. com cinco indivíduos, Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & M. W. Chase 
com quatro indivíduos, Cattleya intermedia Graham, Cyclopogon micranthus (Barb. Rodr.) Schltr., 
Epidendrum fulgens Brongn., Gomesa uniflora (Booth ex Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams 
e Grandiphyllum divaricatum (Lindl.) Docha Neto com três indivíduos, Acianthera sonderiana 
(Rchb. f.) Pridgeon & M. W. Chase, Brachystele camporum (Lindl.) Schltr., Brasiliorchis picta 
(Hook.) R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali, Capanemia adelaidae Brade, Cyclopogon congestus 
(Vell.) Hoehne, Galeandra beyrichii (Rchb. f.), Gomesa concolor (Hook.) M.W. Chase & N.H. 
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Williams, Gomesa florida (Vell.) Meneguzzo, Gomesa paranensoides M.W. Chase & N.H. Williams, 
Gomesa recurva R. Br., Habenaria repens Nutt., Hapalorchis lineata (Lindl.) Schltr., Mesadenella 
cuspidata (Lindl.) Garay, Pelexia orthosepala (Rchb. f. & Warm.) Schltr., Acianthera hatschbachii 
(Schltr.) Chiron & van den Berg, Prescottia densiflora (Brongn.) Lindl., Sacoila lanceolata (Aubl.) 
Garay, Skeptrostachys balanophorostachya (Rchb. f. & Warm.) Garay e Trichocentrum pumilum 
(Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams com dois indivíduos, as espécies com apenas um exemplar 
serão apresentadas na Tabela 1 em anexo. No total foram encontrados no acervo 170 indivíduos, 
sendo que desses, 14 possuíam identificação apenas a nível de gênero. 

Conclusão: Uma grande diversidade de espécies de Orchidaceae foi encontrada no acervo do 
Herbário RSPF, demonstrando sua importância na preservação de exemplares, para a pesquisa 
científica e para o conhecimento da comunidade em geral. É importante ressaltar que uma boa 
identificação é de extrema relevância para herbários, por auxiliar nas pesquisas futuras, além da 
manutenção e atualização de dados. 

Referências: Peixoto, A. L., Morim, M. P. Coleções botânicas: documentação da biodiversidade brasileira. 
Ciência e cultura, v. 55, n. 3, p. 21-24, São Paulo, 2003.

Fonseca, R. S., Vieira, M. F. Coleções botânicas com enfoque em herbário. Viçosa, MG, editora UFV, 2015.

Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.
br/>. Acesso em: 07 ago. 2021.
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Introdução: O atendimento de aves vem se tornando mais frequente na clínica veterinária, tendo 
relação com a popularidade dos psitacídeos como animais de estimação, o que ocorre por sua 
coloração e a capacidade de imitar os sons, o avanço no conhecimento relacionado a nutrição, 
bem-estar e sanidade acaba contribuindo com o aumento de pessoas que os escolhem como 
animais domésticos (CUBAS, SILVA, CATÃO-DIAS, 2014). Dentro da clínica de aves uma das 
maiores casuísticas decorre de problemas ortopédicos, que advém de quedas, principalmente no 
ambiente doméstico, e colisões, nas aves de vida livre (BOLSON et al, 2008). Santos et al. (2008) 
demonstrou, através de um estudo com 253 casos, que 22,13% eram fraturas traumáticas, sendo 
uma das enfermidades mais frequentes. O presente relato tem como principal objetivo relatar uma 
amputação baixa da asa de uma caturrita, decorrente de fratura exposta 3B com necrose.

Metodologia: Uma caturrita (Myiopsitta monachus), adulta, sexo indefinido e apresentando 120 
gramas de massa corporal, foi encaminhada para atendimento. Apresentou ao exame físico fratura 
exposta de membro torácico direito (MTD) com áreas necróticas na porção distal. Para melhor 
compreensão do caso foi realizado um raio-X e um hemograma, onde confirmou-se a presença 
de uma fratura exposta 3B do metacarpo direito e não houveram alterações no hemograma para 
a espécie. Portanto foi instituído um tratamento, que consistiu na administração de fluidoterapia 
com RLS via SC, enrofloxacino (15 mg.Kg-1), dipirona (25 mg.kg-1), tramadol (5 mg.Kg-1), 
meloxican (1,5 mg.kg-1) e limpeza da ferida com solução fisiológica, rifamicina e uma tala como 
curativo úmido feita uma vez ao dia. O paciente foi encaminhado para o procedimento no sétimo 
dia pós atendimento, sendo incluído na ASA II com diagnóstico pré-operatório de necrose 
distal de asa direita. A medicação pré-anestésica de escolha foi o butorfanol (1,5 mg/kg-1), com 
manutenção obtidacom isoflurano vaporizado em oxigênio 100% através de intubação com sonda 
uretral número 6. A técnica empregada foi amputação distal de membro torárico direito sendo 
realizada uma incisão acima do foco necrótico para exérese do osso exposto e com osteomielite. 
Em seguida foi realizada a lavagem e debridamento do coto do membro, e a síntese foi obtida 
com poligalactina 5-0 em festonado. O prognóstico foi considerado bom e duração de 20 minutos. 



Página 1152

Após o procedimento cirúrgico a caturrita continuou em observação recebendo o tratamento 
medicamentoso supracitado. No sétimo dia, obteve total recuperação e recebeu alta. As fraturas 
são o tipo de cirurgia mais realizada na clínica de aves, acometendo mais os membros pélvicos e 
torácicos, com presença de osso exposto. A grande ocorrência de traumas é ocasionada pelo manejo 
inadequado das aves em ambiente doméstico, colisões no ambiente urbano e o contrabando. A 
antibioticoterapia é recomendada para as aves, mesmo quando não há indícios de contaminação, 
sendo indicado o uso de um antibiótico de amplo espectro e que tenha uma boa concentração 
plasmática e boa distribuição tecidual, como a enrofloxacina (BOLSON et al, 2008). Para os animais 
de vida livre, o retorno de 100% da função normal do membro é necessária, para que eles possam 
sobreviver na natureza, ao contrário das aves domesticadas que sobrevivem sem a necessidade de 
voar (BENNET et al, 1992).

Conclusão: A interação entre o ser humano e os animais está se tornando mais frequente devido 
à presença dos animais nas regiões urbanas, isso aumenta os acidentes com colisões, resultando em 
fraturas, traumatismos e óbitos. Os problemas ortopédicos são mais recorrentes na clínica sendo 
importante que o veterinário esteja preparado para o atendimento dessas aves, proporcionando-
lhes o tratamento adequado. 

Referências: GRESPAN, André. RASO; Tânia de Freitas. Psittaciformes (Araras, Papagaios, Periquitos, 
Calopsitas e Cacatuas). In: CUBAS, Zalmir Silvino; SILVA, Jean Carlos Ramos; CATÃO-DIAS, José Luiz, 
Tratado de Animais Selvagens. 2 ed. São Paulo: Roca Ltda, 2014. p. 550.

BOLSON, Juliano; SCHOSSLER, João Eduardo Wallau. Osteossíntese em Aves - Revisão da Literatura. 
Arq. Ciênc. Vet. Zool. Unipar, Umuarama, v. 11, n. 1, p. 55-62, jan./jun. 2008.

SANTOS, Gizah G. C. et al. Doenças de aves selvagens diagnosticadas na Universidade Federal do Paraná 
(2003-2007). Pesquisa Veterinária Brasil, v.28. n.11, p. 565-570, 2008.

BENNETT, R. A.; KUZMA, A. B. Fracture management in birds. Journal of Zoo and Wildlife Medicine, n. 
23, p. 5-38, 1992.
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Introdução: O presente estudo apresenta a produção do material educativo que foi realizado por 
meio de algumas entrevistas e pesquisas sobre arte do Rio Grande do Sul e seus artistas, buscamos 
aqui trazer pela voz da artista Anico Herskovits um pouco da sua trajetória artística que de alguma 
forma nos causam interesse e nos inspiram com suas obras. O material educativo foi produzido 
por meio de entrevista, que foi gravada com a devida autorização e gerou um material em formato 
de vídeo. A produção do vídeo caracteriza-se como material educativo, como objeto de ser 
utilizado sob a forma de pesquisas em ambientes formais e não formais de ensino. O trabalho foi 
elaborado na disciplina de Estágio Supervisionado I do curso de Artes Visuais (Licenciatura), da 
Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo, RS. Esse modelo de projeto 
foi necessário devido à situação consequente da pandemia de Covid19, como uma possibilidade 
de desenvolvimento do estágio supervisionado I. 

Metodologia: O material educativo apresenta a temática da arte contemporânea do Rio Grande 
do Sul, tendo sido produzido através de uma entrevista efetuada com a artista Anico Herskovits. 
Nascida em Montevidéu, Uruguai. Desenhista, gravadora, ilustradora e professora. Descendente 
de judeus veio para o Rio Grande do Sul quando criança, sempre se interessou pela arte, desde 
criança lia livro sobre artistas, mas começou efetivamente a trabalhar com gravura no fim dos 
anos 60 quando começou a frequentar o Atelier Livre pra ter aulas de desenho, lá teve aulas com 
Danúbio Gonçalves que lhe apresentou a xilogravura. Danúbio, que foi um dos grandes nomes da 
arte moderna brasileira e co-fundador do Grupo de Bagé, era um mestre muito generoso, segundo 
Anico e não tinha segredos enquanto as técnicas e influenciou muito na sua postura profissional 
como artista e professora. As temáticas de Anico são variadas, aprecia muito representar seus 
animais de estimação e suas flores, tudo isso bem mais representado e suas litografias, os temas de 
suas peças sempre se voltam para as coisas do cotidiano. Na xilogravura apresenta temáticas mais 
sociais e contemporâneas, sendo também nessa modalidade onde seus maiores trabalhos, tanto 
em repercussão quanto em tamanho. Suas produções em matrizes de metal, as calcogravuras, 
tratam de temas parecidos com os das litografias, coisas do cotidiano em geral, o mundo que nos 
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rodeia. Anico gosta muito de desafiar-se e acaba por fazer experimentos inusitados, pois segundo 
ela mesma, a gravura é sempre uma surpresa por que você nunca tem certeza do resultado. Na 
calcogravura ou gravura em metal, por exemplo, gosta de fazer misturas das maneiras diretas e 
indiretas, como buril, ponta seca ou água-forte, água-tinta, maneira negra, etc. A artista não gosta 
muito de monotonia quando se trata de criar, sempre está buscando inovação, não aprecia estar 
fazendo o mesmo sempre, a todo momento busca oportunidades de se renovar. 

Conclusão: Por conta da produção do material educativo teve-se a possibilidade de abordar, 
por meio da visão de uma artista contemporânea, os aspectos da arte no RS, tendo em base suas 
vivências e seu trabalho, conhecer os processos artísticos de Herskovits e como funciona seu 
processo criativo, apoiando-se na temática da artista. Investigar fatos interessantes e curiosos 
sobre a produção artística de Anico.

Referências: HERSKOVITS, Anico. [Entrevista concedida a] Kévin Roger Reck, junho de 2021.
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Introdução: Este resumo tem por objetivo apresentar um relato de experiência, vivenciado no 
projeto de extensão “Brinquedoteca Universitária”, localizado nos campi de Carazinho e Lagoa 
Vermelha, da Universidade de Passo Fundo, o qual proporciona um espaço de estudos, reflexões, 
aprendizagens, capacitação e valorização da ludicidade. O projeto envolve o ensino, a pesquisa e a 
extensão, de modo a viabilizar ações que qualifiquem as experiências do brincar e do educar, bem 
como estabelecer as relações teórico-práticas da formação profissional dos acadêmicos do curso de 
Pedagogia. Além das ações internas, a brinquedoteca tem como finalidade o desenvolvimento de 
atividades relacionadas ao brincar, ofertando atendimento às crianças das escolas do município e 
região, e, também, o desenvolvimento de cursos de extensão que potencializem reflexões a respeito 
da educação infantil.

Metodologia: A inserção de brinquedotecas, em contextos universitários, instiga o estudo da 
apropriação de práticas pedagógicas relativas ao processo do brincar para o aprender da criança, 
na formação do acadêmico da pedagogia. A brinquedoteca disponibiliza o acesso aos brinquedos, 
jogos e brincadeiras das diversas naturezas, de modo a se constituir em um laboratório de 
aprendizagens lúdicas, consolidando a formação profissional dos acadêmicos do curso. São 
desenvolvidas atividades através de brincadeiras, jogos, brinquedos tradicionais, artesanais e 
industrializados, brinquedos para a primeira idade, filmes, livros, atividades artísticas. Além do 
apoio do corpo docente do curso de Pedagogia, as brinquedotecas possuem um bolsista que tem 
atribuição de pensar esse espaço para a realização dos objetivos previstos, com apoio da coordenação 
do curso. Diante do contexto da pandemia que estamos enfrentando, por conta da Covid-19, forma 
suspensas as atividades presenciais, mantendo assim as bolsistas em trabalho remoto e realizando 
momentos de visitas para reconhecimento e organização do espaço. Durante a visitação, ocorreu 
um levantamento sobre a composição da brinquedoteca de cada campi, assim como seus materiais 
disponíveis, brinquedos, jogos e acessórios que promovem ações lúdicas. Além disso, também 
foram desenvolvidas oficinas remotas, abertas para diferentes idades e abrangendo pessoas de 
fora do domínio acadêmico, integrando, assim, a participação familiar das crianças envolvidas 
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nas oficinas, professores e acadêmicos. No desenvolvimento dessas oficinas foi possível abordar 
atividades de diferentes gêneros e temas, entre elas, “contação de histórias”, rodas de conversas 
sobre super-heróis e dinossauros, com o intuito de levar às crianças experiências e atividades 
mesmo que de forma online. O Campus Carazinho atualmente atende escolas públicas e privadas, 
nos segmentos EMEI e Ensino Fundamental. Disponibiliza um laboratório de aprendizagem 
aconchegante, colorido que se divide em duas salas com espaços para contação de histórias, 
teatros, assim como brinquedos de estrutura pedagógica, estruturados e não estruturados. Em 
meio ao contexto que estamos vivendo, o ambiente acaba se tornando vazio, quieto e muito 
triste, pois hoje ainda não se faz possível a interação presencial com a comunidade, nos fazendo 
pensar o quão importante este ambiente é e quantas construções significativas acontecem entre a 
Brinquedoteca e a comunidade. A brinquedoteca do Campus de Lagoa Vermelha também recebe 
crianças de diferentes escolas do município. É um espaço lúdico, colorido, e aconchegante, com 
diversos brinquedos estruturados ou não, recicláveis, ou produzidos pelos próprios alunos que a 
frequentam, com espaço para pinturas, desenhos, colagem e leitura. As atividades desenvolvidas 
nas brinquedotecas da Universidade de Passo Fundo possibilitam às crianças experiências 
importantes para o seu desenvolvimento, e potencializam o uso da sua imaginação e criatividade

Conclusão: A partir do reconhecimento do espaço das brinquedotecas, de Lagoa Vermelha 
e Carazinho, podemos concluir que elas possuem diversificações de materiais pedagógicos, 
estruturados e não estruturados, assegurando que a comunidade, interna e externa, pode desfrutar 
de diversas experiências lúdicas, potencializando aprendizado e aperfeiçoamento das vivências 
pedagógicas das bolsistas.

Referências: CUNHA, Nylse Helena da Silva. Brinquedoteca um mergulho no brincar. 4. ed. São Paulo: 
Editora Aquariana, 2010

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 1101573
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Introdução: O presente trabalho visa investigar se a mulher que opta por seguir carreira na 
Polícia Militar tem real e efetivamente garantido seu direito fundamenta de tratamento igualitário, 
principalmente no que tange a questão de gênero. Justifica-se a importância do estudo, visto que 
por muito tempo, a mulher foi considerada um ser inferior ao homem, a quem devia obediência, 
sendo a ele, totalmente submissa. Os reflexos dessa sociedade patriarcal possuem efeitos até 
a atualidade, pois, apesar de todos os direitos conquistados, as mulheres ainda sofrem com 
preconceito de gênero, situações de violência, assédio, e demais circunstâncias que abalam sua 
integridade física e psicológica. Objetiva-se, contudo, analisar a inserção da mulher no mercado de 
trabalho, investigando as questões de gênero, bem como, compreender a cultura organizacional da 
Polícia Militar e a atuação das mulheres dentro dessa instituição.

Metodologia: Para falar de mulher, no mercado de trabalho, faz-se necessário, primeiramente, 
compreender o conceito de desigualdade, bem como as concepções de sexo e de gênero. Neste 
norte, a desigualdade pode ser entendida como a ausência de proporção e de equilíbrio, sendo 
sinônimo de irregularidade, desproporção e de inferioridade. Quanto às diferenças entre sexo 
e gênero, destaca-se que sexo faz referência somente a questões biológicas, enquanto gênero 
corresponde à construção da identidade de cada ser humano, a partir da influência cultural e 
também das instituições sociais (SIQUEIRA; SAMPARO, 2017, p. 289). É preciso elucidar, também, 
que o patriarcado, enquanto sistema de dominação das mulheres exercido pelos homens, ainda 
se faz presente na atualidade, mostrando sua face mais perversa, principalmente, no trabalho. O 
patriarcalismo que, por anos, definiu as relações entre homens e mulheres, infelizmente, continua 
modelando as relações de gênero, expressando-se em contextos e de maneiras distintas. Logo, seus 
reflexos, continuam interferindo na busca da tão almejada igualdade de direitos entre homens 
e mulheres que, não raro, seguem sendo reféns de um sistema excludente e preconceituoso 
(ALMEIDA, 2010, p. 29). A Brigada Militar surgiu com o objetivo de manter a ordem e a segurança 
da sociedade gaúcha que, por muito tempo, passou por situações conturbadas e de conflitos 
causados pelas revoluções que assolaram o estado. Atualmente, destina-se a atender as crescentes 
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demandas de mais segurança e menos criminalidade, atuando no sentido de reduzir a violência e 
promover os direitos de todos os cidadãos, tanto de forma individual quanto coletiva (LICKS, 2000, 
p. 18). Mas, face à forte hierarquia, estrutura e disciplina, presentes na instituição, transforma-se 
em um dos ambientes mais propícios para a ocorrência de assédio com as mulheres que almejam 
um posto nesta carreira. Historicamente, o trabalho policial é encarado necessariamente como uma 
função a ser exercida por homens. Não obstante, a mudança e a evolução do papel do policial no 
seio da sociedade e os movimentos direcionados à abertura de ocupações secularmente masculinas 
evidenciaram a presença das mulheres no ofício policial (CALAZANS, 2005, p. 33). No entanto, 
apesar das conquistas já efetivadas e da equivalência nos treinamentos físicos na academia de 
polícia, a mulher militar continua sendo rotulada como o sexo frágil. Por conseguinte, existem 
restrições às tarefas realizadas pelas mulheres, amparadas na afirmação de que não possuem 
capacidade para assumir todas as formas de ação de polícia o que resulta na atribuição de funções 
burocráticas ou de atividades associadas, no imaginário, a extensões que correspondem ao mundo 
doméstico (ARAÚJO; SANTOS, 2018, p. 10). Para o desenvolvimento da pesquisa, o método 
de pesquisa utilizado foi o indutivo, sendo acionadas as técnicas do referente, dos conceitos 
operacionais e da pesquisa bibliográfica

Conclusão: Conclui-se, em resposta a problemática proposta, que as mulheres que optam por 
seguir carreira na Polícia Militar, hoje, não possuem completamente garantidos seus direitos, 
principalmente, no tocante ao tratamento igualitário. Logo, faz se necessário que a sociedade 
desfaça a estrutura cristalizada que mantem a hegemonia masculina e veja a mulher como um ser 
capaz de conquistar o seu espaço

Referências: ALMEIDA, Janaiki Pereira de. As multifaces do patriarcado: uma análise das relações de 
gênero nas famílias homoafetivas. Recife, 2010. 

ARAÚJO, Welberte Ferreira de; SANTOS, Gilmar Ribeiro dos. Relações de gênero, poder e trabalho nas 
instituições militares. VI Congresso em desenvolvimento social, 2018.

CALAZANS, Marcia Esteves. Polícia e gênero no contexto das reformas policiais. La Salle - Revista de 
Educação Ciência e Cultura, v. 10, n. 2, 2005.

LICKS, José Luis. Influência dos valores e dos interesses na implantação de um processo de mudança em 
organizações públicas: o caso da Brigada Militar. Porto Alegre, 2000.

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SAMPARO, Ana Julia Fernandes. Os direitos da mulher no mercado de 
trabalho: da discriminação de gênero à luta pela igualdade, Ijuí, n. 48, 2017
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Introdução: Amenorreia pode ocorrer tanto com esquemas contínuos ou cíclicos, particularmente 
com menores dosagens de COC. A síndrome dos ovários policísticos (PCOS) é a endocrinopatia 
mais prevalente nas mulheres no menacme. Anovulação e sinais de hiperandrogenismo são 
manifestações frequentes¹. Descreve-se aqui um caso de investigação de amenorreia pós pílula. 

Metodologia: RELATO DE CASO: Paciente de 34 anos, atendida no ambulatório de Ginecologia 
endócrina do Serviço de Residência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Vicente de Paulo, 
Passo Fundo, maio de 2021. Encaminhada por amenorreia há 3 meses por ocasião da suspensão 
de contraceptivo oral combinado ( COC-Etinilestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15mg), usado 
por 16 anos. Nos últimos 3 ciclos do CO não houve fluxo menstrual. Referiu ganho de 12kg no 
último ano. Menarca aos 9 anos e sexarca aos 12, G2P2 sem particularidades. Nega comorbidades, 
uso de medicamentos, tabagismo e etilismo. Nega sintomas vasomotores ou atrofia urogenital. 
Ao exame físico: altura 158cm, peso 67,2kg, IMC 26,4kg/m², PA 110/70mmHg, circunferência 
abdominal 99cm e quadril 101cm. Ferriman 2, ausência de acne, seborréia, alopecia androgenética 
e outros sinais de virilização. Exames solicitados: BHCG 0,00mUI/dL Testosterona total 72ng/dL, 
17-hidroxiprogesterona 128ng/dL, LH 16,54mUI/ml, FSH 4,99mUI/ml, Estradiol 78pg/ml, TSH 
1,5mU/l, Prolactina 11,0ng/ml,. USTV: útero AVF 8,8 x 3,5 x 4,6, volume de 75cm³, endométrio 
6,9mm, OD 3,7 x 3,1 x 2,5 (volume 15,4cm³) e OE 3,4 x 3,1 x 2,4 (volume 13,9 cm³), região central 
hiperecogênica, múltiplos folículos infracentimétricos distribuídos pela periferia ovariana, 
sugestivo de ovários policísticos. DISCUSSÃO: No caso descrito, a paciente apresenta resultados 
laboratoriais clássicos de hiperandrogenismo bioquímico, mas sem manifestações clínicas: 
Ferriman 2, ausência de acne, seborréia, alopécia androgenética e outros sinais de virilização, nem 
tivera qualquer problema em gestar. A amenorreia poderia ser ainda devido à falta de estímulo 
endometrial por uso de COC com etinilestradiol de baixa dosagem com maior efeito progestacional 
durante muitos anos. A investigação laboratorial confirmou PCOS: hiperandrogenismo laboratorial 
(testosterona total elevada), relação LH/FSH >2.0, e ovários policísticos ao ultrassom, níveis 
normais de prolactina e TSH, afastando-se hiperplasia adrenal não clássica. 
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Conclusão: Dessa forma, em pacientes com amenorreia de 90 dias pós COC sugere-se investigação 
laboratorial para afastar anormalidades subjacentes.

Referências: 1- PASSOS, E. P. et al. (Org.). Rotinas em ginecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
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Introdução: O presente estudo tem como objetivo a avaliação do impacto da pandemia do 
COVID 19 na qualidade do sono de mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos (PCOS) 

Metodologia: MÉTODOS: Estudo transversal comparativo realizado com 29 pacientes do 
Ambulatório de Ginecologia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Passo Fundo/RS, no 
período de dezembro de 2017 até julho de 2021, com questionários realizados em duas ocasiões 
diferentes, a primeira presencialmente e anterior à pandemia da COVID 19 e a segunda por meio de 
conversa telefônica de maio a julho de 2021. Foram incluídas no estudo pacientes com diagnóstico 
de PCOS pelos critérios de Rotterdam¹ com todos os 3 questionários aplicados anteriormente à 
pandemia do coronavírus. Das 29 pacientes, 8 foram excluídas por impossibilidade de contato 
pelo telefone disponibilizado, e uma por gestação atual. Em 20 pacientes os questionários foram 
reaplicados. Verificou-se idade em anos anterior e atual; peso em Kg e altura em cm aferidos 
anterior e autorreferidos atual; e índice de massa corporal (IMC) em Kg/m². Para a análise do 
sono foram aplicados 3 questionários validados no Brasil em ambos os contatos com as pacientes: 
o questionário de Berlim² avalia o risco de apneia obstrutiva (AOS), classificando-o em alto e baixo 
risco, a Escala de sonolência de Epworth³ avalia o grau de sonolência excessiva diurna e o Índice 
de qualidade do sono de Pittsburgh avalia a qualidade do sono, analisado de forma dicotômica 
em boa e má qualidade. Para as análises utilizou-se o pacote estatístico SPSS versão 18.0.Nas 
estatísticas descritivas foram utilizadas média, desvio padrão, frequência absoluta e percentual 
para as variáveis categóricas. Utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk Para, o teste 
emparelhado de McNemar e o teste não-paramétrico de Wilcoxon para medidas emparelhadas.
Considerou-se significativo um alfa ≤ a 5% e um intervalo de confiança de 95%. RESULTADOS: Não 
houve diferença significativa no IMC comparando-se a pré e pós pandemia(p=0,07). Identificou-se 
pelo questionário de Berlim no pré-pandemia 5 pacientes (25%) com alto risco de AOS, e no pós 
pandemia, 14 pacientes (70%), (p=0,004). Pré pandemia, 3 pacientes (15%) apresentaram sonolência 
diurna excessiva pela Escala de Epworth, e 10 pacientes (50%) no pós pandemia, (p=0,016). Não 
houve diferença significativa no Índice de Pittsburgh na pré e pós pandemia.
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Conclusão: Para as pacientes com PCOS a pandemia da COVID-19 trouxe aumento da sonolência 
diurna excessiva e do risco de AOS.

Referências: 1- Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group, authors. 
Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary 
syndrome. Fertil Steril. 2004;81:19–25;

2- Netzer, N. C., Stoohs, R. A., Netzer, C. M., Clark, K., & Strohl, K. P. (1999). Using the Berlin 
Questionnaire To Identify Patients at Risk for the Sleep Apnea Syndrome. Annals of Internal Medicine, 
131(7), 485. doi:10.7326/0003-4819-131-7-199910050-00002

3- Johns, M. W. (1991). A New Method for Measuring Daytime Sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale. 
Sleep, 14(6), 540–545. doi:10.1093/sleep/14.6.540 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): O presente estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 12638713.0.0000.5342
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Introdução: O distanciamento social, estratégia preventiva contra a progressão da pandemia 
do COVID-19¹, demandou adaptações na educação em saúde. Assim, as incertezas e limitações 
impostas pela pandemia frente à aprendizagem motivaram os estudantes a buscarem soluções 
inovadoras de métodos de estudo. Nesse sentido, as Ligas Acadêmicas se reinventaram através 
das plataformas online, objetivando a manutenção da promoção de educação médica e difusão do 
conhecimento, realizando atividades como palestras, simpósios, reuniões, jornadas e congressos 
totalmente virtuais. Essas atividades extracurriculares enriqueceram a experiência dos estudantes 
e aprofundaram seus saberes, contornando os desafios decorrentes do SARS-Cov-2. 

Metodologia: A Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, inserida no contexto 
de pandemia, precisou se reinventar e renovar os métodos utilizados para aprender. Antes de 
março de 2020, as reuniões da Liga -que contam com atividades de ensino, pesquisa e extensão- se 
faziam de forma presencial, semanalmente. A partir de abril do mesmo ano, as reuniões foram 
organizadas de forma online, por meio da plataforma Google Meet. Essas reuniões permitiram a 
mudança do estudo e a flexibilização de horários, eliminando a necessidade de deslocamento até a 
universidade e possibilitando a participação de mais ligantes. Da mesma forma, também foi possível 
contar com profissionais especialistas atuantes em diversas localidades que puderam contribuir no 
ensino. Assim como o ensino a distância simplificou as conferências para os integrantes da liga 
acadêmica, ele permitiu a realização de eventos abertos à comunidade científica de todo o país, 
viabilizando a participação de acadêmicos e profissionais da saúde em toda a nação. Observou-se, 
portanto, que a renovação compulsória das atividades em meio à pandemia ampliou o “leque” 
de ferramentas no ensino médico; possibilitando novas formas de aprender e de contribuir com a 
academia. Viver e fazer parte da transformação da educação médica na pandemia do COVID-19 
elucidou e solucionou diversas limitações, que já existiam e passavam despercebidas no modelo 
utilizado. Exemplo disso é o alcance das atividades, que se restringiam aos acadêmicos de uma 
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única instituição, e a diversidade de palestrantes e professores convidados, antes limitados pela 
barreira da distância física. Essa experiência evidenciou também a resiliência e a capacidade de 
transformação dos estudantes, que encontraram soluções criativas e eficientes para as dificuldades 
impostas pelo distanciamento social, não só contornando os problemas, mas promovendo ações 
ainda mais abrangentes do que aquelas propostas no modelo de ensino anterior. O modelo virtual 
permitiu ampla participação dos estudantes em atividades regionais, nacionais e até internacionais, 
para além do contexto local, aumentando o acesso à informação de qualidade, a diversidade de 
temas e a participação dos acadêmicos e da comunidade geral interessada. 

Conclusão: Com essa experiência ficou claro o perfil inovador, interessado e proativo dos 
estudantes, sempre buscando e desenvolvendo novas ferramentas de aprendizagem e educação em 
saúde. Nesse sentido, mesmo com a vacinação em massa e resolução da pandemia do COVID-19, 
um modelo de educação médica misto, que engloba as vantagens do virtual e do presencial deve 
se manter.

Referências: 1 - Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde. RECOMENDAC?A?O Nº 
036, DE 11 DE MAIO DE 2020. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-
cns/1163-recomendac-a-o-n-036-de-11-de-maio-de-2020#:~:text=DOWNLOAD%20VOLTAR-
,RECOMENDA%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%20036%2C%20DE%2011%20DE%20MAIO%20
DE%202020,dos%20servi%C3%A7os%20atingido%20n%C3%ADveis%20cr%C3%ADticos.>. Acesso em: 
09/08/2021
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Introdução: A bronquite infecciosa das galinhas (BI) é a segunda doença responsável por perdas 
econômicas na indústria avícola mundial (CEVAWORLD, 2016). Trata-se de uma doença viral 
aguda, altamente contagiosa, que provoca grandes perdas econômicas à indústria avícola em todo 
o mundo. O vírus da BI pertence à família Coronaviridae, gênero Gammacoronavirus, podendo 
ser definido como um coronavírus de aves domésticas (MONTASSIER, 2010). No Brasil, a BI está 
amplamente distribuída em todas as regiões, acometendo tanto aves jovens como aves adultas. 
O sorotipo prevalente é o Massachusetts, mas há evidências de campo da presença de sorotipos 
variantes (JACKWOOD; DE WIT, 2010). Os sinais clínicos de prostração, redução no consumo 
de ração, espirros e ronqueira surgem entre 2 a 3 dias após a infecção, podendo ocorrer descarga 
de muco pelas narinas. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de bronquite infecciosa das 
galinhas em um lote de matrizes de frango de corte.

Metodologia: Uma granja produtora de ovos férteis integrada à empresa, foi atendida pelo 
médico veterinário extensionista, responsável pela granja, em decorrência de alta mortalidade. A 
mesma possuía quatro aviários, estilo modal, alojando aproximadamente 37.500 fêmeas e 4.200 
machos, e lote estava com 25 semanas de idade, iniciando o pico de produção de ovos. O lote 
foi alojado com 22 semanas de idade, mediante resultado laboratorial negativo para salmonela e 
micoplasmas. Na semana 23, as aves receberam a primeira dose de vacina via água para bronquite 
infecciosa e, na semana 24, foi realizada coleta para PNSA, soro e propé, com laudo negativo 
para enfermidades. Logo, foi realizada necropsia, sem evidenciar lesões específicas. A suspeita 
inicial era bronquite infecciosa (BI) ou Mycoplasma gallisepticum (MG). Inicialmente o médico 
veterinário optou pelo fornecimento de probiótico via água e desinfecção do ambiente utilizando 
desinfetante virucida a base de sulfato hidrogenado de potássio, dodecil benzeno sulfonato de 
sódio, monopersulfato de potássio, sulfato de potássio e ácido sulfâmico. O desinfetante foi 
aplicado uma vez ao dia, por 7 dias consecutivos, na hora mais fresca do dia, com cortinas fechadas 
e o mínimo de ventilação possível. A mortalidade registrada na semana 25 foi de 1136 fêmeas e 
191 machos, totalizando 1327 aves. Na semana 26, a mortalidade permaneceu alta, morrendo 683 
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fêmeas e 178 machos, totalizando 861 aves. Uma nova necropsia foi realizada, sendo observado 
aumento de volume nos rins e ovários deformados, decorrente de processo febril. Algumas aves 
apresentavam infecção secundária característica de colibacilose. Ainda, foi observado que algumas 
aves se apresentavam com a cabeça inchada, apáticas, com dificuldade respiratória e muco na 
cavidade oral, além de diarreia esbranquiçada. Foram realizadas coletas de swab de traqueia para 
realização de PCR para MG e coleta de traqueia, rins, pulmões e tonsilas cecais para PCR para BI. 
Sete dias após a coleta, houve então o diagnóstico positivo no ensaio de PCR para BI nas amostras 
de tonsilas cecais, por uma variante brasileira. Como não há tratamento para a BI, foram mantidas 
as administrações de probiótico, virucida no ambiente e foi adicionado o tratamento com ácido 
acetilsalicílico via água (40g/1000 L) por mais cinco dias, para controlar os processos febris. Para a 
infecção por E. coli, o tratamento indicado é com antibióticos, porém, mesmo sendo autorizado o 
uso no lote, foi optado pela sua não utilização, pelo fato de ser uma bactéria já resistente a muitos 
antibióticos e por interferir no pico de produção. A partir da semana 27, a mortalidade diminuiu 
consideravelmente, atingindo níveis mais amenos na semana 30. A viabilidade do lote ficou 4% 
abaixo do padrão. Após 3 semanas decorrentes do término dos sinais clínicos e mortalidade, o lote 
recuperou a produção conforme o esperado e as mortalidades se mantiveram reduzidas.

Conclusão: A bronquite infecciosa das galinhas é uma doença endêmica no Brasil, sendo um 
importante problema econômico para a avicultura. Os achados clínicos são variáveis, uma vez 
que a doença pode acometer diversos sistemas orgânicos, se assemelhando a outras enfermidades, 
o que torna crucial a realização de um bom exame clínico, necropsias e coleta de material para o 
diagnóstico definitivo.

Referências: CEVAWORLD. Bronquite Infecciosa Variante, maximizando a produção por meio da 
vacinação homóloga. CevaWorld Maximune. 2016. Disponível em: https://www.avisite.com.br/noticias/
img/2016/CevaWorld.pdf. Acesso em: 12 maio 2021

JACKWOOD, M. W.; DE WIT, J. J. Infectious Bronchitis. In: SWAYNE, D. E. Et al. Diseases of Poultry. 14 
ed. Ames, Iowa: John Wiley & Sons, Inc., 2020. p. 167–188.

MONTASSIER, H. J. Molecular epidemiology and evolution of avian infectious bronchitis vírus. Brazilian 
Journal of Poultry Science, v.12, n.2, p. 87-96, 2010



Página 1168

INTOXICAÇÃO POR PARACETAMOLETAMOL

Autor Principal: Larissa Baroni

larissbaroni@gmail.com

Coautores: Larissa Baroni; Ana Paula Azevedo Zarowny; Lucas Gabriel Mensch da Luz; Lucas 
Lizot Pozzobon

Orientador: Allan Cassio Baroni

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A expressão intoxicação exógena se refere a um conjunto de sintomas que ocorrem 
por consequência do contato com substâncias químicas, como medicamentos, metais pesados ou 
inseticidas. O paracetamol é um medicamento utilizado para elevar o limiar ao estímulo doloroso 
promovendo um efeito analgésico. (BRUTON, 2019) A intoxicação por paracetamol foi a segunda 
medicação por ordem de incidência registrada no Centro de Informações Toxicologias do Rio 
Grande do Sul em 2011, neste contexto temos como objetivo analisar os sinais e sintomas da 
intoxicação por paracetamol e seu tratamento. (FERREIRA, 2011)

Metodologia: Uma revisão de literatura foi realizada manualmente na plataforma CAPES 
utilizando-se as palavras chaves: doença hepática induzida por substâncias ou drogas (chemical 
and drug induced liver injury), acetaminofen (acetaminophen) e falência hepática (liver failure). 
Todos os descritores utilizados estavam indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 
Foram incluídos artigos na língua inglesa e portuguesa de 2010 a 2021, relevantes para o estudo. 
O paracetamol é um anti inflamatório não esteroidal, atua como um inibidor não seletivo da COX, 
sua meia vida é de cerca de 2 horas, atinge sua concentração plasmática máxima de 30 a 60 minutos, 
sua dose máxima recomendada pela FDA é de 4g/dia (BRUTON, 2019). Sob doses terapêuticas 
90% do medicamento é metabolizado no fígado e convertido em ácido glicurônico e sulfúrico que 
são conjugados com glutationa(GSH) e excretados pelos rins. A intoxicação ocorre após mais de 8 
horas da ingestão do fármaco, quando o paciente ingere mais de 250mg/kg ou mais de 12g em 24 
horas. Nesse contexto, não há GHS suficiente nas células hepáticas permitindo que o metabólito 
NAPQI, altamente reativo, ligue-se a macromoléculas celulares causando disfunção dos sistemas 
enzimáticos e desarranjo estrutural e metabólico(Saccomano, 2019). Manifestações clinicas São 
divididas em 4 fases baseadas no tempo após a ingestão: I. 0-24 h. sintomas inespecíficos como 
anorexia, náusea e vômitos, alguns pacientes permanecem assintomáticos e os exames laboratoriais 
são inalterados. II. 24-72 h. os sintomas da fase I melhoram e as aminotransferases sobem, inicia 
dor no hipocôndrio direito com hepatomegalia e elevação do TP e bilirrubinas. III. 72-96 h os 
sintomas inespecíficos retornam, acompanhados de rebaixamento da consciência. Pode ocorrer 
dano pancreático, renal e cardíaco. Além da permanecia de alterações nos exames laboratoriais. IV. 
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4 dias a 2 semanas: resolução da hepatotoxicidade ou progressão para insuficiência de múltiplos 
orgãos. (Saccomano, 2019) Diagnóstico Como as primeiras 24 horas de intoxicação possuem 
sintomas inespecíficos, um bom histórico do paciente é importante para a maior suspensão do 
diagnostico como observar o histórico de medicações utilizadas pelo pacientes com horários, 
quantidades e motivos para a ingestão. Após, exames laboratoriais devem ser solicitados: 
concentração sérica de paracetamol, testes de função hepática de base, painel de química básica, 
hemograma, amilase sérica e exame de urina (Saccomano, 2019). Tratamento Se identificada a 
intoxicação dentro de 4 horas após a ingestão e suspeita de que a dose ingerida é superior a 7,5g a 
administração de carvão ativado diminui a absorção de paracetamol pelo organismo em 50 a 90%. 
Enquanto isso a N-acetilcisteína é indicada para indivíduos que correm risco de lesão hepática, 
ela é um precursor de GHS o que diminui a toxidade do paracetamol porque eleva seus depósitos 
diminuindo a formação do NAPQI. (BRUTON, 2019)

Conclusão: O paracetamol é um medicamento amplamente utilizado e sua dose máxima segura 
não deve ser ignorada para que casos de intoxicação não se tornem ainda mais comuns, pois como 
foi observado, as lesões causadas por esses abusos podem acabar em danos crônicos ou até a morte.

Referências: 1. Nicolella A, Ferreira EM, Less CAS. Relatório anual de 2011, dados de atendimento. 
In: Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul [Site na Internet] Porto Alegre: CIT; 
c2011. [citado 2021 agosto 07]. Disponível em: http://www.cit.rs.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=137&Itemid=61 

2. Brunton, L.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 13a ed. Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill, 2019.

3.Saccomano, Scott J. Acute acetaminophen toxicity in adults. The Nurse Practitioner, 44, 11, p. (42–47), 
novembro, 2019
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Introdução: Em meio às incertezas e inseguranças em que estamos vivendo durante essa pandemia 
da Covid-19, a Universidade de Passo Fundo foi construindo estratégias de enfrentamento, como 
o Projeto Redes de Cuidados Territoriais (PRCT), que após dois anos de sua criação e inserção 
no Município de Passo Fundo, vem sendo modificado para melhor atender as necessidades da 
comunidade em geral. O PRCT iniciou com atuação em diferentes bairros do município e agora 
está exclusivamente no Bairro José Alexandre Zachia, o projeto conta com diferentes cursos da 
área da saúde, professores, alunos e a residência multiprofissional. Ressalta-se que a parceria com 
a Unidade Básica de Saúde do bairro, vem tornando possível a execução de diversas ações voltadas 
a essa população. O objetivo deste relato de experiência é descrever a importância do trabalho 
multiprofissional na assistência à saúde à população com maior vulnerabilidade social. 

Metodologia: O Projeto Redes de Cuidados Territoriais surgiu em decorrência da necessidade 
de dar continuidade aos cuidados em saúde à população em vulnerabilidade social em meio a 
pandemia, já que, por vezes, são os que mais necessitam dessa atenção, desse “olhar” empático 
que somente tem a ajudar. Como as demandas são complexas, sabe-se que trabalhar em equipe de 
modo integrado significa conectar diferentes processos de trabalho, com base no conhecimento do 
trabalho do outro e valorização da participação deste na produção de cuidados. Significa construir 
consensos quanto aos objetivos e resultados a serem alcançados pelo conjunto de profissionais, 
bem como quanto à maneira mais adequada de adquiri-los. Com a possibilidade de trabalhar com 
diversos cursos da área da saúde, o PRCT fez com que ocorressem trocas de conhecimento e saberes 
entre docentes, discentes e equipe de saúde, sendo possível construir um plano de assistência voltado 
especificamente para as necessidades encontradas em cada domicílio visitado. A cada round de 
discussão, após as visitas domiciliares em que cada grupo de aluno realiza, é possível conhecer um 
pouco mais a realidade de cada indivíduo, as dificuldades referentes aos atendimentos de saúde. 
Sendo assim, ressalta-se o quão diferenciados serão esses futuros profissionais, pela oportunidade 
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vivenciada durante sua formação acadêmica, proporcionando experiência e conhecimento do 
trabalho multiprofissional e interdisciplinar, com intuito de construir uma assistência mais ampla 
e resolutiva.

Conclusão: Como discentes da área da saúde e participantes desde o início deste projeto, é 
perceptível o crescimento acadêmico e o impacto destas ações na vida das pessoas acolhidas. 
Ressalta-se também, a importância da continuidade do projeto com novos processos de trabalho 
e com um território definido, alterando propostas, ao encontro das necessidades da população.

Referências: RIBEIRO, Edilza Maria; PIRES, Denise; BLANK, Vera Lúcia G. A teorização sobre processo de 
trabalho em saúde como instrumental para análise do trabalho no Programa Saúde da Família. Cadernos 
de Saúde Pública, v. 20, p. 438-446, 2004.
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Introdução: O Projeto Redes de Cuidados Territoriais iniciado no ano de 2020, tinha o objetivo 
de atender as demandas da população mais vulnerável. Com intuito de orientar os novos grupos 
inseridos na proposta de 2021, foi criado um manual didático para maior entendimento do projeto, 
seus objetivos e funcionamento da Unidade Básica de Saúde e da Estratégia da Saúde da Família do 
Bairro Záchia, auxiliando nas atividades que serão desenvolvidas ao longo do segundo semestre. 
O projeto conta com diferentes cursos da área da saúde, professores, bolsistas deste e de outros 
projetos de extensão. O propósito deste manual, é de que todos os seus participantes tenham 
acesso de forma fácil e prática das atividades desenvolvidas e dos serviços de saúde existentes 
no bairro. Este relato de experiência tem como objetivo descrever a construção de um manual 
orientativo para acadêmicos da área da saúde que irão atuar no projeto, proporcionando um maior 
entendimento das ações desenvolvidas e dos locais de ação.

Metodologia: Esse manual foi construído por cinco acadêmicos de diferentes cursos da área da 
saúde, os quais são estudantes e bolsistas do Projeto Redes de Cuidados Territoriais, juntamente 
com seus respectivos professores coordenadores para as devidas correções e ajustes finais. 
Como dito anteriormente, neste manual, consta a descrição do funcionamento do projeto, seus 
objetivos e ações que serão desenvolvidas ao longo deste semestre, além de quais cursos, alunos 
e extensionistas estão envolvidos na proposta, juntamente com a descrição da unidade de saúde, 
dos seus horários de funcionamento, da composição das equipes e demais serviços oferecidos pela 
unidade. Consta também os campos de atuação e as atividades que vão ser realizadas na Unidade 
de Saúde, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Guaracy Barroso Marinho e a Escola Municipal de Educação Infantil Margarida, 
do Bairro José Alexandre Zachia. É importante salientar que também vão ser realizadas visitas 
domiciliares, pequenos grupos de orientação e educação em saúde, intervenções em sala de espera, 
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entre outras estratégias, visando acolher e atender as necessidades da população avaliando sua 
vulnerabilidade social e suas principais demandas.

Conclusão: Com a criação deste manual, foi perceptível a importância do mesmo, já que vai 
servir de material orientativo para todos os envolvidos nesse projeto, que somente agregou e 
mostrou a necessidade de fazer promoção e prevenção em saúde a população, priorizando um 
dos princípios doutrinários do SUS, a equidade, que manifesta senso de justiça, imparcialidade e 
respeito à igualdade de direitos humanos.

Referências: BARROS, Fernando Passos Cupertino de; SOUSA, Maria Fátima de. Equidade: seus conceitos, 
significações e implicações para o SUS. Saúde e Sociedade, v. 25, p. 9-18, 2016.
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Introdução: A tecnologia caminha para uma inserção cada vez maior na sociedade. Assim, é 
primordial introduzi-la a crianças e adolescentes por intermédio da escola. A robótica educativa 
é uma possibilidade de fazê-la, sendo que através dela é possível incentivar o raciocínio lógico-
matemático e a criatividade de estudantes a partir de atividades lúdicas e dinâmicas. A fim de 
oportunizar essa abordagem a alunos da Educação Básica de Passo Fundo/RS e região, nasceu o 
projeto de pesquisa de Robótica Educativa Livre da Universidade de Passo Fundo, responsável por 
organizar a Olimpíada de Robótica Educativa Livre (OREL). Nesta 8ª edição, a OREL necessitou 
se reinventar diante da pandemia de COVID-19, e as competições presenciais foram substituídas 
por provas virtuais ao longo do ano de 2020, divididas em etapas de crescente dificuldade, com o 
intuito de aprofundar o conhecimento dos participantes a cada etapa e de ensinar aos competidores 
um importante pilar da robótica: a lógica de programação.

Metodologia: A Robótica Educativa (RE) mostra-se como uma ferramenta de ensino-
aprendizagem de alto potencial no cenário escolar. A RE possibilita uma aprendizagem baseada 
na solução de problemas de forma criativa e desenvolve o raciocínio lógico e o pensamento crítico 
do aluno, além de elevar seus níveis de interesse e motivação quanto a áreas como a matemática e 
as ciências naturais (RIBEIRO, COUTINHO e COSTA, 2011). Geralmente a RE utiliza kits para que 
os alunos entendam o funcionamento de microcontroladores como o Arduino e de componentes 
eletrônicos e mecânicos para confeccionar as soluções dos desafios propostos. Assim, o estudante 
compartilha e participa das etapas de concepção, construção, automação e controle de um 
mecanismo, que qualificam a construção do conhecimento e estimulam seu interesse na criação de 
dispositivos similares (D’ABREU et. al., 2012). Ao conciliar a RE com a escola, as disciplinas podem 
aliar seus conceitos teóricos com a prática, proporcionando ao aluno um ambiente dinâmico. Isso 
pode ser feito através da lógica de programação, considerada de grande importância na grade 
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curricular por apresentar o mundo da programação aos alunos e criar possibilidades de ensino 
dinâmicas e lúdicas (SANTOS et. al., 2018). Tendo como base esses conceitos, e devido à pandemia 
de COVID-19, a edição de 2020 OREL necessitou se reinventar e ateve-se principalmente ao ensino 
da programação, a partir do emprego de softwares on-line e gratuitos. Durante os meses de Setembro 
a Novembro, a OREL dividiu-se em cinco etapas de crescente dificuldade. Na edição, as equipes 
foram compostas por 3 participantes da mesma instituição, acompanhados de um professor. A 
primeira etapa utilizou a plataforma Code.org para a introdução da programação em blocos, a 
partir da atividade “Labirinto Clássico”. A segunda seguiu com o desenvolvimento da lógica de 
programação utilizando a plataforma on-line “Compute It!”. A terceira baseou-se nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, na qual os alunos utilizaram a ferramenta Scratch para 
desenvolver um jogo. A quarta etapa consistiu no uso do simulador TinkerCad para que houvesse 
o uso de sensores e atuadores conciliados à programação, e na última foi empregado o software 
Open RobertaLab e a criação de uma arena para as equipes programarem um robô virtual. Ao final 
da OREL, foram feitos questionários para que os alunos dessem seu feedback. No primeiro, 100% 
dos alunos informaram que os softwares eram uma boa forma de iniciar seu aprendizado e 83,3% 
afirmaram que voltariam a utilizá-los para aprofundar seus conhecimentos. No segundo, 72,7% 
afirmaram que as provas, mesmo remotas, permitiram que os alunos aprendessem robótica, e 91% 
afirmaram que reconheceram a importância da programação. Portanto, apesar das dificuldades 
atuais e da baixa presença da robótica na escola, observa-se que ações como esta contribuem no 
desenvolvimento do aluno e mostram a importância em estabelecer relações com tecnologias do 
cotidiano atual.

Conclusão: Introduzir elementos relativos à robótica e a linguagem de programação no cotidiano 
escolar mostram-se cada vez mais necessários, e sua difusão na comunidade acadêmica se torna 
essencial na medida que práticas semelhantes a deste projeto podem ser implementadas em 
contextos diversos e disseminam a importância do incentivo ao raciocínio lógico e à criatividade 
de estudantes da educação básica.

Referências: SANTOS, Francisco Eder et. al. A Robótica Educativa no Ensino de Lógica de Programação: 
uma revisão sistemática da literatura. Renote: Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 16, n. 1, jul. 
2018.

RIBEIRO, Célia Rosa; COUTINHO, Clara Pereira; COSTA, Manuel F. M. A robótica educativa como 
ferramenta pedagógica na resolução de problemas de matemática no Ensino Básico. In: CONFERÊNCIA 
IBÉRICA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 6., 2011, Chaves. Anais… Lisboa: AISTI, 
2011, p. 440-445.

D’ABREU, João Vilhete Viegas et. al. Robótica Educativa/Pedagógica na era digital. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL TIC E EDUCAÇÃO, 2., 2021, Lisboa. Anais… Lisboa: Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa, 2012, p. 2449-2465.
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Introdução: No contexto da pandemia de Covid-19, em 2021, os países se recuperam aos poucos 
com o avanço das vacinas, porém, no Brasil o ensino superior continua na modalidade híbrida, 
tornando-se necessária a adaptação das atividades que antes eram presenciais. Nesse sentido, 
como uma alternativa de sensibilizar e incentivar a população sobre a alimentação saudável, as 
bolsistas do Projeto Promovendo Saúde e Qualidade de Vida do Curso de Nutrição desenvolveram 
materiais sobre as safras de frutas e hortaliças de cada mês, com divulgação no site e redes sociais 
da Universidade de Passo Fundo. A experiência tem como objetivo incentivar o consumo de 
alimentos de safra, visto que, além da maior qualidade nutricional, eles são encontrados com mais 
facilidade e com preço mais acessível em mercados e fruteiras. O objetivo final será a criação de 
um e-book com todos os meses do ano. O público alvo é a população em geral, os consumidores e 
os produtores de alimentos agroecológicos.

Metodologia: Para responder o objetivo foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre alimentos 
produzidos em diversas regiões durante todas as estações do ano. Os instrumentos utilizados 
foram o Livro de Alimentos Regionais Brasileiros do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), e o 
documento da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, o qual destaca 
2021 como o Ano Internacional das Frutas e Vegetais (FAO, 2020). O trabalho desenvolvido está 
em consonância com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira publicado 
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), uma vez que ele preconiza o consumo de alimentos 
in natura e minimamente processados. O projeto também está de acordo com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, visto que apoia os pequenos produtores e a agricultura familiar, em 
conformidade com os objetivos “Fome zero e agricultura sustentável” e “Saúde e Bem-estar” ao 
incentivar hábitos alimentares mais saudáveis. Foram desenvolvidos, mensalmente, materiais em 
formato de postagem para instagram, tendo como conteúdo os alimentos de safra, suas principais 
informações nutricionais e uma sugestão de preparação com cada fruta e hortaliça. Até o momento 
foi possível observar notável visualização dos materiais nas redes sociais, principalmente através 
do instagram do Diretório Acadêmico de Nutrição, tendo como resultado nas safras de junho, 
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julho e agosto 210 curtidas, 42 comentários, 144 compartilhamentos, 40 salvos e 869 contas 
alcançadas.Além da divulgação nos canais de comunicação da UPF. A inclusão de produtos de 
safra na alimentação diária é determinante para o crescimento econômico e melhora da qualidade 
de vida da população. Torna-se essencial apresentar as vantagens e compartilhar estratégias para 
seu consumo, visto que a recomendação da OMS é consumir pelo menos 400 gramas de frutas e 
vegetais por dia, o que equivale a 5 porções de 80 gramas cada (OMS e FAO, 2003). As frutas e 
hortaliças da época, por conter mais vitaminas e minerais, trazem benefícios para o crescimento e 
desenvolvimento infantil, maior expectativa de vida, melhora na saúde mental e intestinal, além 
disso, contribuem para o menor risco de desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
e para a melhora na imunidade. O consumo desses alimentos também estimula a compra em feiras 
livres, espaços utilizados pela agricultura familiar, gerando aumento na economia local e estímulo 
à maior diversificação de produtos com menor preço e melhor qualidade. O incentivo ao consumo 
de produtos de safra promove a biodiversidade, contribui para a sustentabilidade e “pegada 
ambiental” (pressão causada pelo consumo humano sobre os recursos naturais do planeta), além 
de educar os consumidores sobre os benefícios para a saúde derivados do aumento do consumo 
de frutas e vegetais da época. Acarretando na melhora na colheita, manuseio, armazenamento, 
distribuição, reduzindo perdas e desperdícios, mantendo a qualidade e prolongando a vida útil 
dos alimentos.

Conclusão: Em vista disso, o consumo de produtos de safra deve ser incentivado, uma vez que 
está em consonância com a solução de problemas globais, tornando o uso de redes sociais uma ótima 
estratégia de divulgação. Tais alimentos estimulam a agricultura local, trazendo empregabilidade 
e renda à população, contribuindo também para a melhora da saúde e da qualidade de vida através 
da alimentação.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a 
população brasileira. Brasília, 2014.

FAO. 2020. Frutas e vegetais - seus fundamentos dietéticos. O Ano Internacional das Frutas e Legumes, 
2021, Roma. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Alimentos 
regionais brasileiros. Brasília,, 2015.

OMS e FAO. 2003 Dieta, nutrição e prevenção de doenças crônicas. Relatório de uma consulta conjunta de 
especialistas da OMS/FAO.

IBGE. Objetivos de desenvolvimento sustentável. 2020. Disponível em: https://odsbrasil.gov.br/.  
DITEC - CEASA/PR. Calendário de comercialização de hortaliças e frutas - CEASA CTBA. Disponível em: 
https://bityli.com/m5st6.
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Introdução: A técnica de adsorção vem se destacando para a remoção de contaminantes 
emergentes, como é o caso dos fármacos, diante da sua eficiência no tratamento de efluentes e 
disponibilidade de diferentes adsorventes com propriedades físicas e químicas favoráveis (Hu 
et al., 2019). Para avaliar os fenômenos de adsorção na interface sólido/líquido são utilizados 
modelos cinéticos. O modelo cinético de Weber e Morris é amplamente utilizado para verificar 
os mecanismos de transferência de massa na adsorção, através de mecanismos de difusão, como 
difusão em massa, no filme e intrapartícula (Crini; Badot, 2008). Esse modelo empírico envolve 
o ajuste linear da quantidade de soluto adsorvida no tempo t (qt) e raiz do tempo (t1/2) (Hu et 
al., 2019; Crini; Badot,2008). Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento 
da transferência de massa na adsorção do diclofenaco sódico pelo adsorvente quitosana/sílica/
glutaraldeído em diferentes temperaturas pelo modelo de Weber e Morris.

Metodologia: Metodologia O material foi desenvolvido pelo método de Machado et al. (2021). 
Inicialmente, a quitosana ((C6H11O4N)n) foi obtida através de casas de camarão, com as etapas 
de desmineralização, desproteinização, desodorização, desacetilação da quitina e purificação, 
obtendo-se um grau de desacetilação de 85%. O adsorvente foi produzido a partir da pré-
hidrólise do tetraetoxissilano com uma solução de etanol, água e HCl. Em paralelo, foi realizada 
uma solução de 1% de quitosana e ácido acético. Após, foi adicionada a solução de glutaraldeído 
25% na proporção de 1:8 (D-glucosamina:glutaraldeído). A solução resultante foi adicionada 
lentamente à solução de NH?OH e etanol, para realizar a etapa de policondensação. O material 
foi envelhecido em estufa e lavado com acetona. As cinéticas de adsorção do diclofenaco sódico 
(DS, Infinity pharma, C14H10Cl2NNaO2, 318,13 g/mol e teor mínimo de 99%, grau farmacêutico) 
foram conduzidas em shaker termostatizado (Tecnal, modelo TE-421), nas temperaturas de 15 
a 45 °C, 100 rpm e pH natural da solução (6,70 ± 0,27). Os ensaios foram realizados com 250 mL 
de solução aquosa contendo 200 mg/L de DS e adicionado de 0,25 g do adsorvente. Alíquotas 
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foram retiradas por até 120 min e determinadas por espectrofotometria em 276 nm (Tecnal, UV-
5100) através de curva de calibração (Absorbância=0,0318*[DS]+0,0026, R2>0,99). O mecanismo de 
difusão da adsorção foi verificado através do modelo de Weber e Morris. Resultados e discussão 
Como pode ser observada na Figura 1 (a), em todas as temperaturas a taxa de adsorção inicial 
foi rápida e houve o aumento contínuo dessa taxa, indicando que o material não foi saturado 
pelo DS adsorvido, nas temperaturas estudadas. Além disso, nota-se que com o incremento da 
temperatura a capacidade de adsorção aumentou, não proporcionalmente, pois as capacidades 
em 25 e 35 °C ao longo do tempo foram próximas. Na Figura 1 (b), através do modelo de Weber 
e Morris, verifica-se que em 25 °C ocorre uma relação linear interceptando a origem, indicando 
que a difusão intrapartícula é a etapa limitadora da taxa de adsorção (Hu et al., 2019; Crini; Badot, 
2008). Nas demais temperaturas (15, 35 e 45 °C), inicialmente há uma porção diferente, onde 
possivelmente ocorreu um efeito de solvatação superficial, tornando a difusão e a adsorção mais 
lentas. Após essa fase de solvatação, em 15 °C a adsorção segue de forma gradual, representando 
difusão intrapartícula. Já em 35 e 45 °C, é possível identificar duas porções lineares, indicando 
multilinearidade. Tendo uma porção de adsorção mais rápida e na superfície (difusão externa no 
filme), possuindo reta com maior inclinação. E após, nota-se uma porção de difusão interna na 
partícula (difusão intrapartícula), evidenciada pela inclinação da reta semelhante à de 15 e 25 °C. 
Deste modo, é possível compreender os possíveis mecanismos difusivos da adsorção do DS pelo 
adsorvente desenvolvido em diferentes temperaturas.

Conclusão: Os mecanismos difusivos de transferência de massa da adsorção do DS em diferentes 
temperaturas com o adsorvente desenvolvido, podem ser preditos pelo modelo de Weber e 
Morris. Os dados cinéticos em 15 e 25 °C apresentaram difusão intrapartícula. Já nas temperaturas 
de 35 e 45 °C, apresentaram multilinearidade indicando difusão externa e intrapartícula como 
mecanismos de adsorção. 

Referências: CRINI, G.; BADOT, P.M. Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, for dye 
removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch studies: A review of recent literature. 
Progress in Polymer Science, v. 33, p. 399-447, 2008.

HU, D.; HUANG, H.; JIANG, R.; WANG, N.; XU, H.; WANG, Y.-G.; OUYANG, X.-K. Adsorption of 
diclofenac sodium on bilayer amino-functionalized cellulose nanocrystals/chitosan composite. Journal of 
Hazardous Materials, v. 369, p. 483-493, 2019.

MACHADO, T.S.; MELLO, J.R.; PICCIN, J.S. Método de produção de compósitos adsorventes baseados 
em sílica e quitosana com glutaraldeído e aplicação dos mesmos. Depositante: Fundação Universidade de 
Passo Fundo. BR n. 1020210031360. Depósito: 19 de fev. de 2021.
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Introdução: O presente estudo apresenta o relato do processo do estágio supervisionado III, 
realizado no curso de Artes Visuais (Licenciatura), da Faculdade de Artes e Comunicação da 
Universidade de Passo Fundo, RS. O estágio supervisionado foi realizado por meio de oficinas 
de artes visuais em parceria com o Muse de Artes Visuais Ruth Schneider. As oficinas foram 
desenvolvidas de forma online, pelo google meet, com alunos do ensino fundamental, com idade 
entre 11 e 15 anos. Os encontros foram realizados no período de maio e junho, com aulas de 
duas horas cada e encontros no turno da manhã. A oficina Desenhando o imaginário tem como 
proposta a criação de personagens e desenvolvimento da história deles. Esse modelo de projeto foi 
necessário devido à situação consequente da pandemia de Covid 19, como uma possibilidade de 
desenvolvimento do estágio supervisionado III. 

Metodologia: As oficinas tiveram o intuito de oferecer aos estudantes do ensino fundamental 
da comunidade e região uma oportunidade de experienciar a arte, conhecendo e explorando 
diferentes processos artísticos, materiais e técnicas. Bem como, estabelecer uma aproximação 
com artistas contemporâneos brasileiros, para que possam conhecer e apreciar a arte que versa a 
respeito da realidade onde estão inseridos. “Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e 
a imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo 
ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a 
realidade que foi analisada.” (BARBOSA, 2012, p. 17). As aulas contaram com os conteúdos de 
desenho, mais especificamente sobre o desenho da figura humana, onde foi analisado as proporções 
do corpo humano e a importância das medidas para que o desenho seja simétrico. Trabalhamos 
com o desenho de observação, sendo o objetivo da atividade contribuir para a percepção dos 
detalhes contidos nas imagens, trabalhar a proporção, noção de espaço e estimular a criatividade. 
Ao dar inicio a criação de personagem, utilizamos como referência o artista Maurício de Sousa, 
explorando a possibilidade de criar uma história partindo de pessoas que estão ao seu redor. Por 
fim, para agregar as histórias criadas, passamos a desenvolver os cenários que fazem parte do 
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ambiente em que o personagem vive dentro da história, sendo escolhido então um lugar da cidade 
em que os alunos residem que servirá como inspiração. 

Conclusão: De acordo com Ana Mae Barbosa (2012), a arte-educação é a ponte entre a arte e 
o externo, através dela o indivíduo pode se localizar no espaço em que se encontra, portanto é 
possível trabalhar os diversos assuntos do cotidiano e desse modo o aluno passa a desenvolver 
suas noções de mundo onde ele tem um entendimento maior sobre a realidade e isso faz com que 
ele desenvolva seu pensamento crítico.

Referências: GOUVEIA, Magaly. Como desenhar pessoas. Amo pintar, 2008. Diponível em <https://
www.amopintar.com/como-desenhar-pessoas/>. Acesso em: 27 jun 2021.

TUDO SOBRE A TURMA DA MÔNICA. Tudo sobre a Mônica. Youtube, 27 de novembro de 2013. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8rN477IOTdw> .

FARIA Vianna. Guion Cinemas, 2016. Disponível em: <https://guion.com.br/arte/faria-vianna/>. Acesso 
em: 27 jun 2021. 

BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. 2 ed. São Paulo: Cortez Editora, 2003.
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Introdução: No ano de 2020, a pandemia da COVID-19 impôs o isolamento social com o propósito 
de evitar a disseminação desenfreada do vírus na sociedade. Destarte, o projeto de extensão 
universitária Indivíduos e Famílias em Transformação: Tecendo redes de cuidado (InFat), com 
foco na mediação de conflitos familiares, que originalmente realizava encontros presenciais, sofreu 
impasses, sendo necessário repensar como poder-se-ia manter as atividades de extensão junto da 
comunidade neste contexto. Optou-se por reinventar o modelo tradicional, adaptando-o para os 
encontros síncronos online, com o uso de tecnologias de comunicação. Tal prerrogativa inovadora 
foi necessária para atender às diversas demandas familiares. Porém, dificuldades fizeram parte 
do processo. Este trabalho faz uma reflexão sobre o impacto destas mudanças no processo de 
intervenção, bem como sobre o papel da extensão universitária manter seu compromisso social, 
buscando atingir seus propósitos, apesar das adversidades.

Metodologia: Ao se trabalhar com famílias, pode-se observar que os impactos da pandemia 
estavam sendo notórios. As relações sociais e familiares foram modificadas devido ao cenário 
de medo, incertezas e, principalmente, em decorrência do isolamento social. As orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) induziram diversas mudanças no exercício comum das 
interações humanas, sendo a principal delas o isolamento social, como mencionado por Silva: 
“O estreitamento dos espaços físicos no confinamento doméstico, principalmente nas grandes 
cidades, implicou mudanças comportamentais (2020, p. 154). Assim, O INFAT via a importância 
de intervir neste contexto, criando alternativas para manter as mediações familiares, auxiliando as 
famílias com suas demandas, que poderiam estar ainda mais estressadas devido a este contexto 
pandêmico. Com tal motivação, a equipe remodelou o projeto, e as atividades passaram a ser 
realizadas exclusivamente por meios eletrônicos, buscando manter/garantir a comunicação mais 
adequada possível entre os participantes, e obviamente, a autonomia dos sujeitos que foram 
convidados a participar neste novo formato. Afinal, ao se dispor de um contato cada vez mais 
facilitado pelo meios de comunicação (eletrônicos), como pontua Madaleno (2018), que permite 
a conversação direta e por imagens, e que ainda facilita a locomoção, favorecendo a aproximação 
afetiva entre pais e filhos, não teríamos porque não usufruir disto. Então, durante a pandemia, 
os atendimentos com os mediandos passaram a ser virtuais, por meio de teleconferências, bem 
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como os encontros da equipe. Mesmo com esse instrumento facilitador, encontrou-se algumas 
dificuldades para efetivar os atendimentos. Uma destas foi a questão referente ao lugar de onde 
cada membro participaria dos encontros, que deveria ser um local que garantisse a privacidade. 
Mas, durante alguns atendimentos, percebeu-se que os participantes estavam em lugares diversos, 
até mesmo em seus trabalhos, e por vezes eram interrompidos. Porém, mostravam-se empenhados 
em participar das mediações, compromisso salutar para o êxito do projeto. Embora o uso das 
tecnologias atualmente tenha crescido, muitos são os desafios para continuar com as atividades a 
partir de seu uso, pois, nem todas as pessoas têm acesso, e as que têm, apresentam dificuldades 
como: a falta de equipamentos adequados, problemas de conexão e até mesmo o manuseio dessas 
ferramentas. Ademais, os horários precisaram ser adaptados para garantir os atendimentos, 
diminuir a resistência e evitar a evasão à proposta. Além disso, a equipe precisou reinventar-se, 
e apostar no novo, como possibilidade de transformar as realidades. Enfim, ainda que se tenha 
encontrado dificuldades, acredita-se que a mediação online propiciou encontros interessantes entre 
os mediandos. O uso da tela, às vezes, é menos ‘intimidador’ que o encontro real, e, desse modo, 
ex-cônjuges aceitaram conversar nesta modalidade, ampliando o diálogo e pensando alternativas 
para seus impasses.

Conclusão: As atividades no INFAT reinventaram-se, desde julho de 2020, e oportunizaram 
espaços dialógicos, ainda que mediados pela tecnologia, contribuindo para o acolhimento, 
compreensão e, a administração dos conflitos, a despeito do distanciamento físico existente. 
Conclui-se que ferramentas tecnológicas são promissoras no engajamento, vínculo e construção 
de novos saberes no trabalho extensionista.

Referências: Madaleno, Rolf. 2018. Direito de família. Rio de Janeiro: forense. 2018.

Serrão, A. Em tempos de exceção como fazer extensão? Reflexões sobre a prática da extensão universitária 
no combate à COVID-19. Revista Práticas em Extensão, São Luís, v. 4, n.1, p. 47–49. Disponível em: http://
ppg.revistas.uema.br/index.php/ praticasemextesao/article/view/2223. Acesso em: 7 ago. 2020.

SILVA, Regina Beatriz Tavares da. A pandemia na união estável e a pandemia da união estável. In.: LEAL, 
Larissa Maria de Moraes; DUARTE, Lorena Guedes (coords.) Impactos da pandemia covid-19 no direito de 
família e das sucessões. Brasília, OAB, Conselho Federal, 2020. p. 153-168.
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Introdução: Nas últimas décadas, no Brasil e no mundo, tem se observado modificações no estilo 
de vida dos indivíduos, principalmente nos padrões dietéticos e nutricionais. Matos et al. (2015), 
enfatizam que, com os avanços da modernidade o maior tempo disponível tem sido utilizado 
para o consumo de alimentos calóricos e de baixo valor nutricional, inclusive pelas crianças, 
substituindo a prática de exercícios físicos e atividades ao ar livre. O controle do excesso de peso 
na infância tende a ser mais difícil do que nos indivíduos adultos, especialmente nos menores de 
cinco anos, visto que a construção dos hábitos alimentares das crianças é fruto da influência dos 
pais e estes são responsáveis pela aquisição, introdução e escolha dos alimentos oferecidos, sendo 
assim, o apoio destes e a aceitação das crianças é essencial na mudança dos hábitos (OLIVEIRA et 
al., 2019). Diante do exposto, objetivou-se avaliar o estado nutricional de crianças menores de cinco 
anos atendidas em unidades de saúde. 

Metodologia: Foi realizado um estudo com delineamento transversal, com crianças menores 
de cinco anos, atendidas na unidade básica de saúde do município de Protásio Alves. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UPF, parecer nº 4.675.886. Foram investigados 
dados sócio econômicos das mães e coletados os dados de peso e estatura das crianças menores de 
5 anos e avaliado o estado nutricional, de acordo com as curvas do índice de massa corporal (IMC) 
para idade (IMC/I) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os resultados parciais da pesquisa 
coletados até o momento contam com 50 participantes, destes 50% são do gênero feminino, com 
média de idade de 43,6 meses, com idade mínima de 4 e máxima de 60 meses. A maior parte (94%) 
estão nas classes B e C, conforme dados da Tabela 1. Em relação ao estado civil dos responsáveis, 
18% são solteiras, 78% são casadas ou em união estável e 4% divorciadas, sendo a maioria (80 
%) brancas, e em relação a escolaridade, 24% destas possuem ensino fundamental, 44% ensino 
médio e 26% concluíram ensino superior. Acerca das avaliações das crianças, a estatura média 
predominou em 106±14,5 cm, peso médio em 18,6±5,9 kg e o IMC médio em 16,3±2,8. Utilizando 
os critérios de percentil IMC/I foi verificado que 28% das crianças se encontram em algum grau de 
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excesso de peso, 66% em eutrofia e 6% em magreza (Tabela 2). Os principais resultados do presente 
estudo demonstraram que a grande maioria predomina em eutrofia, porém o excesso de peso 
também está presente em um grau elevado, isso ocorre por vários fatores que podem influenciar, 
como a má alimentação, que pode incluir não consumir diariamente frutas, verduras, legumes 
e hortaliças, e sim optar por alimentos ultra processados, grandes quantidades de açúcares e 
gorduras, conforme Brognolli et al., (2018) as escolhas alimentares nutricionalmente inadequadas 
favorecem o desenvolvimento de sobrepeso/obesidade e das comorbidades a ele associadas. Uma 
alimentação adequada e saudável é aquela que contém energia e nutrientes com qualidade e em 
quantidade suficiente para o bom funcionamento e desenvolvimento do organismo, colaborando 
para a manutenção da saúde. O Guia Alimentar (BRASIL, 2014) aponta um conjunto de informações 
para uma alimentação saudável, levando em consideração não apenas os nutrientes presentes nos 
alimentos, mas a forma como os alimentos são preparados e produzidos e as questões culturais 
e sociais que estão envolvidas no ato de se alimentar. Além disso, também traz orientações 
quanto às escolhas de alimentos e a classificação dos mesmos, em: alimentos in natura, alimentos 
minimamente processados, alimentos processados e ultra processados. Em consideração a isso, o 
estado nutricional assume um grande papel e é de suma importância a atuação da equipe de saúde 
na divulgação e promoção da nutrição adequada e saudável. 

Conclusão: Os resultados encontrados até o momento mostraram que a maioria das crianças 
avaliadas estão eutróficas, no entanto o excesso de peso esteve presente, faz-se necessário um 
conjunto de ações da equipe multidisciplinar, tais como: promoção de práticas de alimentação 
saudável e também atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso/obesidade.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2014.

BROGNOLLI, J. de S. et al. Relação entre estado nutricional e conhecimento sobre alimentação adequada e 
saudável de escolares. R. bras. Qual. Vida, Ponta Grossa, v. 10, n. 2, e7966, abr./jun. 2018

MATOS, J.C.; COSTA, K.J.S.; ANDRADE, F.C.B.; ALVARENGA, E.V.A.; 

OLIVEIRA, I.R.A.; CABANELA, T.C.F.; SILVA, L.G.S.; COSTA, R.S.L.Tipo de alimentação consumida 
entre crianças de 2 a 4 anos no estado do acre, através do sisvan web. DêCiência em Foco, v.3, n.1, p. 25-38, 
2019.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 4.675.886
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Introdução: O presente ensaio tem como objetivo investigar de que forma a síndrome de burnout 
afeta o corpo docente nas instituições de Educação Básica, identificando as causas, visando 
alternativas de enfrentamento. Na docência, muitos profissionais não se satisfazem com a carga 
horária devido à desvalorização na remuneração e acabam se sobrecarregando, apresentando 
desconfortos e dificuldades para lidar com situações cotidianas, devido ao cansaço. Com o passar 
do tempo esses problemas se acumulam e geram males, pelo esgotamento profissional, que, em 
casos mais graves, podem levar a desistência da profissão. Educar, em geral, é uma tarefa árdua 
e que repercute na saúde mental e física e, por consequência, no desempenho profissional dos 
professores. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório, pois faz uso de pesquisa 
bibliográfica. Ancoram esse estudo as contribuições dos seguintes autores: Kant (2004), Esteve 
(1999), Nóvoa (2002), Codo (2006) e Fávero (2009). 

Metodologia: Tem razão Kant (2004), quando diz que as artes mais difíceis da humanidade são 
a arte de governar e a arte de educar. Presumindo, mesmo não conhecendo o trabalho docente, 
o autor já declarava o quão difícil é se envolver com a educação. Sabendo da grande importância 
que tem a educação, os profissionais acabam sofrendo por terem consciência do objetivo e não 
conseguirem chegar até ele, devido a diversas circunstâncias que se criam em sua trajetória. O 
mal-estar docente foi denominado pelo pesquisador espanhol José Manuel Esteve (1999), como 
“uma doença social produzida pela falta de apoio da sociedade aos professores, tanto no terreno 
dos objetivos do ensino como no das recompensas materiais e no reconhecimento do status que 
lhes atribui” (ESTEVE, 1999, p. 144). Sendo assim, o mal-estar docente compreende a insatisfação 
dos profissionais diante diversas situações vivenciadas ao longo de sua carreira profissional, estas, 
gerando alto grau de estresse, desinteresse e até abandono da profissão, podendo resultar em 
depressão. Perdendo a autoestima, desanimados e insatisfeitos apresentam descrédito em declarar 
sobre a profissão ou trabalho exercido. Incumbe-se situações difíceis em relação aos educandos, 
nas quais os professores não são capazes de solucionar, pois não depende apenas deles. Na busca 
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por soluções, muitas vezes sozinhos, não conseguem alcançar os objetivos, gerando a ideia de 
incapacidade. Precisam, então, manter o estado psicológico preparado, pois, “os professores 
são criticados por não garantirem na escola aquilo que a sociedade não consegue fornecer fora 
dela” (NÓVOA, 2002, p.57). O professor sozinho não consegue solucionar problemas impostos 
pela sociedade como aponta Fávero (2009). A autonomia do professor está associada à satisfação, 
envolvimento, desempenho, comprometimento e motivação. Por outro lado, negativamente, é 
associada a sintomas de estresse emocional, de desmotivação e de estresse físico, então ocorre um 
esforço crucial na realização da função. Isso pode ocorrer nos profissionais altamente motivados, 
que acabam se excedendo e não suportando a rotina de sobrecarga do trabalho. A essas mudanças 
ocorridas, desencadeia-se uma síndrome conhecida como burnout, expressão inglesa que significa 
aquilo que deixou de funcionar por exaustão. Segundo Codo, “burnout aparece como uma 
reação à tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto e excessivo com outros seres 
humanos[...]” (CODO, 2006, p. 241, grifos do autor). Acontecendo quando a pessoa se envolve de 
forma afetiva com seus clientes, acaba desgastando-se a ponto de desistir da profissão, entrando 
em burnout. O diagnóstico da doença só pode ser realizado por um médico ou psicoterapeuta e o 
tratamento poderá seguir algumas regras terapêuticas, que consistem no acompanhamento de um 
psicoterapeuta e o uso de bons medicamentos, bem como de mudanças no estilo de vida. 

Conclusão: A partir do estudo realizado, conclui-se que o mal-estar docente está presente muito 
mais do que se imagina, este gerado pelas situações enfrentadas pelos docentes na atualidade. 
Porém, isso pode ser amenizado se aliado a forças e atitudes conscientes, tanto da parte dos 
docentes como da gestão, incluindo políticas públicas de formação. 

Referências: CODO, Wanderley (Coord.). Educação: carinho e trabalho. 4ª.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

ESTEVE, José Manuel. O mal estar docente: a-sala-de-aula e a saúde dos professores.Tradução Durley de 
Carvalho Cavicchia – Bauru, SP, EDUSC, 1999.

FÁVERO, Altair A. Políticas de Formação Pedagógica: possibilidades de superar o mal-estar docente. In: 
CENCI, Ângelo Vitório, DALBOSCO, Cláudio Almir, MÜHL, Eldon Henrique, (org.). Sobre Filosofia e 
Educação: Racionalidade, diversidade e formação pedagógica. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo 
Fundo, 2009.

KANT, Emmanuel. Sobre a pedagogia. Piracicaba: Unimep, 2004.

NÓVOA, António. Formação de Professores e Trabalho Pedagógico. Lisboa: Educa, 2002.
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Introdução: A presente pesquisa sobre o tema de adoção por casais homoafetivos, busca 
apresentar a falta de lei específica para os casais do mesmo sexo frente o judiciário e a sociedade. 
Considera-se que ocorreu ao longo dos anos um aumento significativo das adoções por casais 
homossexuais, entretanto, as adoções sofrem com a falta de leis específicas garantidoras de direitos. 
Para buscar solução de determinada situação fática utiliza-se como fonte à jurisprudência e às leis 
esparsas.

Metodologia: Conforme entendimento, Rodrigo da Cunha Pereira, Presidente Nacional do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), mesmo que a adoção por casais homoafetivos 
seja cada vez mais frequente, ainda enfrenta barreiras na sociedade e no Poder Judiciário. Este 
acaba, muitas vezes, aplicando a lei sem conformidade com o direito reconhecido, o qual veda 
qualquer modalidade de impedimento ou discriminação, pois consiste em ofensa ao que preceitua 
a Constituição Federal de 1988. Como exemplo, cita-se o art. 3o da Carta Magna especificamente 
no inciso IV que determina que constitui como objetivo fundamental “promover o bem de todos 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 
Além disso, conta com complementação do art. 5o da Constituição que estabelece em seu caput 
que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Porém ainda ocorrem 
distinções perante o judiciário, sendo que alguns magistrados não se mantêm condizentes aos 
preceitos constitucionais e à realidade social. No caso específico da adoção, por ser um tema muito 
delicado, pois envolve a vida de crianças e adolescentes, muitos magistrados se posicionam ao 
contrário da lei, fazendo distinção diante dos pais adotantes serem homossexuais, não concedendo 
a guarda da criança ou do adolescente. Entretanto, não é apenas no judiciário que se encontram 
lacunas, na sociedade por mais que se conviva com casais homoafetivos ainda restam resquícios de 
preconceito, aliando os casais homoafetivos que desejam adotar a algo contrário ao que denominam 
de “família tradicional”. Na mesma época da decisão do STF sobre a união estável homoafetiva, o 
IBOPE realizou uma pesquisa no qual constatou que 55% da população brasileira ainda era contra 
essa forma de união. Além disso, essa parcela também não concordava com o direito à adoção 
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homoafetiva no Brasil. O Centro Médico Tufts de Boston realizou um estudo para compreender o 
estigma social em pais homoafetivos. A pesquisa, realizada com 732 pais gays, constatou que dois 
terços deles sofrem preconceito e são discriminados por conta de sua orientação sexual. Dados 
do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
indicam que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento em mais 
4.533 unidades em todo o país deste total, 5.154 mil estão aptas a serem adotadas. Uma busca relata 
que os casais homoafetivos na hora de procurar o sistema de adoção são menos exigentes na busca 
pelos seus filhos, para eles não importa cor, raça, sexo e sim o amor que irá unir ainda mais aquela 
família.

Conclusão: O trabalho proposto pretende contribuir para o conhecimento científico, entendendo 
tratar-se de um tema academicamente e socialmente relevante, ao trazer à tona o poder que possui a 
comunidade no acolhimento e no rompimento com do preconceito. As normativas constitucionais 
devem ser aplicadas e o afeto deve sempre prevalecer em uma relação familiar.

Referências: AUGUSTO, Thomás. Adoção homoafetiva: legalidade e preconceitos. Disponível em: 
https://www.telavita.com.br/blog/adocao-homoafetiva/. Acesso em: 06 jul. 2021.

MONTELES, Gabriel Araújo. Adoção por pares homoafetivos: um estudo sobre os novos paradigmas fami-
liares à luz da legislação e da jurisprudência. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1502/Ado%-
C3%A7%C3%A3o+por+pares+homoafetivos:+um+estudo+sobre+os+novos+paradigmas+familiares+%-
C3%A0+luz+da+legisla%C3%A7%C3%A3o+e+da+jurisprud%C3%AAncia>. Acesso em: 29 jun. 2021.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Conceito de família está cada vez mais 
organizado e autêntico. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1250/
Conceito+de+fam%C3%ADlia+est%C3%A1+cada+vez+mais+organizado+e+aut%C3%AAntico>.



Página 1193

CENOGRAFIA E ETHOS DISCURSIVO, COMO IMAGEM DE 

SI, NO ANÚNCIO “OS JETSONS”, DO BRADESCO

Autor Principal: Laura Colombo Guarese

lau.cguarese@gmail.com

Coautores: Laura Colombo Guarese

Orientador: Ernani Cesar de Freitas

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: No campo da linguagem, o texto e o discurso não são apenas uma sequência de 
morfemas ou regras, encontrando-se também na esfera social. Para a interpretação de sentidos 
configurados nos discursos, fazem-se necessários desdobramentos teórico-metodológicos e a busca 
pela compreensão mediante recorrência às pistas verbo-visuais utilizadas na comunicação. Tendo 
isso em vista, foi previsto o problema de pesquisa: de que modo a cenografia atua na construção de 
sentidos no anúncio publicitário “Os Jetsons”, do banco Bradesco, bem como que ethos discursivos, 
como imagem de si, resultam dessa significação? O objetivo deste estudo é analisar o modo que a 
cenografia atua na construção de sentidos dos quais emergem ethos discursivos, como imagem de 
si, no comercial “Os Jetsons”, do banco Bradesco. Dessa forma, justifica-se pelo intuito de contribuir 
com reflexões sobre a importância da análise do discurso na comunicação organizacional, tendo 
ênfase no que é mostrado e não apenas no dito.

Metodologia: Este trabalho é do tipo exploratório, bibliográfico e documental com abordagem 
qualitativa. A base da análise tem como corpus o anúncio “Os Jetsons”, do Bradesco, em sua 
materialidade verbal e não verbal, focando os conceitos de cenografia e de ethos por Maingueneau 
(1997, 2008a, 2008b, 2015). A análise ocorre considerando sentidos explicitados (ditos) e não 
explicitados (mostrados), explorando cenografias em que pistas discursivas verbais e não verbais são 
construídas por marcas linguísticas, palavras, expressões e imagens. De acordo com Maingueneau 
(2008, p. 71), “A cenografia, com o ethos da qual ele participa, implica um processo de enlaçamento: 
desde sua emergência, a fala é carregada de certo ethos, que, de fato, se valida progressivamente 
por meio da própria enunciação [...].” Ela faz parte da validação de uma enunciação, auxiliando 
na construção do ethos discursivo como imagem de si. Decorrente da cenografia, segundo 
Maingueneau (2008, p. 70), “Em termos mais pragmáticos, dir-se-ia que o ethos se desdobra no 
registro do ‘mostrado’ e, eventualmente, no do ‘dito’. Sua eficácia decorre do fato de que envolve 
de alguma forma a enunciação sem ser explicitado no enunciado”. Para a compreensão plena do 
sentido construído nesse anúncio publicitário, analisamos as cenas enunciativas que o compõem 
observando como se configuram a cenografia e o ethos, assim identificando pistas discursivas 
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verbais e não verbais na representação de imagens de si resultantes das cenas enunciativas que 
se apresentam discursivamente no anúncio publicitário analisado. O comercial tem duração de 
45 segundos e apresenta uma releitura da abertura do clássico desenho da década de 60 “Os 
Jetsons”, dos estúdios Hanna-Barbera, incluindo inovações disponíveis no banco Bradesco (como 
recomendações personalizadas para investimentos, depósito que entra automaticamente na 
conta, pagamento por aproximação e inteligência artificial). Recebe a atenção do público devido a 
associação realizada entre os avanços tecnológicos disponibilizados pela empresa e o conceito de 
futurismo característico da animação original - que apresenta aeronaves, robôs e cidades suspensas. 
Assim é trabalhado o conceito da campanha: “Experimente o futuro com Bradesco”, através da 
correlação com um conteúdo popularizado como representação do futuro. O Bradesco, ao fazer 
esse discurso no anúncio publicitário, apresenta cenografias que mostram as inovações do Banco 
que também refletem avanços da sociedade. Desse modo, seu posicionamento mercadológico é 
projetado mediante o ethos de uma instituição moderna, dinâmica e promissora, reforçando a 
imagem de si: de um banco inovador que valoriza seu público cliente. Desse modo, a análise dos 
conceitos estudados esclarece a construção do ethos discursivo da empresa, como imagem de si, 
através do uso de personagens com grande repercussão midiática, evidenciando que discurso não 
se trata apenas do que é dito, mas também do que é mostrado no jogo comunicacional.

Conclusão: A partir dos conceitos analisados, identificamos diversas cenografias que constroem 
ethos discursivos de uma instituição moderna, dinâmica e promissora, reforçando a imagem de si 
de um banco inovador que valoriza seu público cliente. Por fim, demonstrou-se que discurso não 
se trata apenas do que é dito, mas também do que é mostrado no processo de comunicação.

Referências: CAMPANHA BRADESCO - OS JETSONS. Produção: Publicis Brasil. YouTube, 27 de fev. de 
2020. 45 segundos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oxvewBoY-g4. Acesso em: 03 
nov. 2020.

MAINGUENEAU, Dominique. Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, Ruth (Org.) Imagens de si 
no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2008. p. 69-92.
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Introdução: Esse trabalho busca relatar ações que incentivem a leitura e escrita literária. 
Simões (2005) afirma que estudar é uma atividade que implica certo tipo de orientação ou mesmo 
treinamento prévio, e o elemento essencial para o processo de estudo é a leitura. Assim, a leitura 
assume uma função social transformadora, uma vez que a obra literária é capaz de mudar uma 
vida, seja ela de um leitor ou escritor. Segundo Freire (1997), a leitura é uma habilidade humana 
que precede a escrita - só pode ser escrito o mundo que foi anteriormente lido. KLEIMAN (2001) 
elucida que a palavra é patrimônio da cultura letrada; assim, é preciso garantir ao cidadão a 
participação nessa sociedade letrada. No livro de Marques (2006) há uma tese de que ler é preciso. 
Ele afirma que não devemos nos apegar à letra desta escrita, mas fazer dela um trampolim para a 
sua imaginação criadora. 

Metodologia: Após uma investigação de estratégias para fomentar a leitura e escrita por meio de 
investigação bibliográfica e documental, colocou-se em prática ações de fortalecimento da relação 
entre Literatura, comunidade acadêmica do IFRS - campus Vacaria e sociedade, possibilitando 
a constituição de subjetividades, desenvolvendo cidadãos conscientes e críticos e promovendo 
o bem-estar dos participantes. Algumas ações desenvolvidas pelo Projeto Litera(c)ura são: - 
“Clubes de Leitura Literária” e “Cines Debate” com as temáticas abordadas (uma intersecção 
entre Cinema e Literatura). As obras literárias abordam questões como gênero, etnia, orientação 
sexual, diversidade cultural, credos religiosos, dentre outros processos de atenção (educação, 
saúde, assistência social, etc) em consonância com as temáticas de extensão do IFRS. A leitura é 
feita durante os encontros, cada indivíduo lê um trecho e, após, comenta sobre o mesmo, abrindo 
possibilidade para a interação dialógica. Nos encontros do Clube de Leitura, tem-se a presença de 
servidores (docentes e técnicos) de diferentes áreas do conhecimento, o que possibilita uma leitura 
interdisciplinar e interprofissional sobre esses assuntos. - O “Cine Debate” acontece junto com 
os encontros do Clube de Leitura. Ao final da leitura, os participantes assistem à exibição de um 
vídeo que aborda essa temática. Pode ser a versão cinematográfica da obra ou apenas o mesmo 
assunto exposto em um documentário. - “Sarau Literário”: Nesse dia temos o “Vacaria Lê: o dia 
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em que a cidade lê e se encanta”. O IFRS – campus Vacaria é parceiro da Associação de Amigos 
da Biblioteca Pública Theobaldo Paim Borges (ABT) cuja missão é tornar Vacaria uma cidade 
de leitores. - “Oficinas de Escrita Criativa” para incentivar e preparar estudantes e comunidade 
externa a participarem do concurso literário promovido pelo câmpus. As Oficinas de Escrita 
Criativa elucidam técnicas de criação que podem ser usadas em toda a escrita literária. - “Oficina 
de conservação e restauração de livros”: uma profissional capacitada na área dá dicas sobre o 
assunto. - “Concurso Literário” com premiações e entrega de certificados que culminam como o 
ápice da proposta, tendo sido bem trabalhados os aspectos da leitura e escrita. Silva (2009) aduz 
que apesar de toda a facilidade que temos para obter um livro ou utilizar a internet, ainda nos 
deparamos com desafios no que se refere a estimular o hábito da leitura. Embora vários projetos 
envolvendo essa temática venham sendo realizados, há muito que se fazer para ajudar o professor 
a incentivar seus alunos a lerem. Assim, a escola tem o dever social promover ações de acesso à 
leitura e à escrita, poderosas formas de socialização e de exercício da cidadania. Conforme Villardi 
(1999, p.4), “ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender o que nos 
chega por meio da leitura, analisando-se criticiamente frente às informações colhidas para exercer 
a cidadania”. 

Conclusão: Diante do exposto, fica evidente o potencial de crescimento acadêmico, profissional 
e pessoal dos partícipes desse projeto. Acredita-se que com o projeto Litera(c)ura é possível ajudar 
pessoas a exercerem a sua cidadania e seu direito de ter vez e voz. Assim, as ações literárias podem 
ser excelentes formas de garantir o protagonismo social do cidadão e a” cura” para uma sociedade 
desigual e torpe.

Referências: FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.

KLEIMAN, A. Oficina de leitura: teoria e prática. 8ª ed. Campinas, São Paulo: Pontes, 2001.

MARQUES, M. O. Escrever é preciso: o princípio da pesquisa. 5ª ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006.

SILVA, E. T. Formação de leitores literários: o professor leitor. In: SANTOS, F.; MARQUES NETO, J.C. & 
RÖSING, T.M.K. (orgs.). Mediação de leitura: discussões e alternativas para a formação de leitores. São 
Paulo: Global, 2009, p. 23-36.

SIMÕES, D. Considerações sobre a fala e a escrita. Rio de Janeiro: H. P. Comunicação, 2005.

VILLARDI, R. Ensinano a gostar de ler e formando leitores para a vida inteira. Rio de Janeiro: 
Qualitymark/Dunya, 1999.



Página 1197

JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM NOVO OLHAR SOBRE AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA E PRISIONAIS

Autor Principal: Laura da Silveira Faotto

173231@upf.br

Coautores: Laura da Silveira Faotto

Orientador: Vinicius Francisco Toazza

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A contemporaneidade social e os processos da globalização dispuseram novas 
conceituações de justiça diante a conceitos pré estabelecidos relacionados ao caráter punitivo. 
Dessa forma, devida evolução social, fez-se o Estado adotar medidas públicas a fim de acompanhar 
o processo, tendo em vista, a forma clássica punitivista da justiça brasileira estar relacionada ao 
colapso no sistema prisional vivido atualmente. A Justiça Restaurativa surge como um novo olhar 
sob a resolução dos conflitos, além de ter como base o princípio da dignidade da pessoa humana 
e da garantia dos direitos fundamentais, estes muitas vezes violados pelo processo punitivista. 
A Justiça Restaurativa tem como objetivo ressocializar o indivíduo e promover a resolução do 
conflito de maneira eficaz, fazendo o compreender a sua responsabilidade sob o ato, com o objetivo 
de reparação e ressocialização. Assim, visa esse resumo discorrer da eficácia da justiça restaurativa 
e sua aplicabilidade na sociedade. 

Metodologia: 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. Essa prática pode agir concomitantemente com a ação 
judicial e no cumprimento da pena de forma legal, com o intuito de fomentar a solução conflitual, 
todavia, a aplicabiliadade dessas práticas restaurativas não possuem apenas o objetivo de reparação, 
mas também o de prevenção de situações conflituais. No Brasil, através da Resolução CNJ n. 225, 
do ano 2016, foi instituída a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Poder Judiciário, todavia, 
no país já haviam implementações de práticas restaurativas desde os anos 2000 e demasiadamente, 
sucedeu resultados positivos. Exemplo disso, o Juiz Antônio Dantas, responsável por implantar 
a prática na comarca da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais de Araguaína/TO, declarou ao 
Portal do CNJ: “Estou convicto de que, atualmente, o formato do sistema prisional não consegue 
recuperar ninguém. A Justiça Restaurativa ajuda as pessoas a se reencontrarem, apresentando 
caminhos para reintegração à sociedade e fortalecimento de vínculos”, afirmou o magistrado. A 
Justiça Restaurativa age com a proposta de diálogo entre a vítima, ofensor, e demais envolvidos, 
formando círculos restaurativos, onde todos os participantes serão ouvidos por um profissional 
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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. Essas 
práticas restaurativas seguem ideias principiológicas, como a da voluntariedade, pois 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. Destacam-
se também os princípios do sigilo e da neutralidade, pois é necessário prezar pela segurança do 
ambiente e do que fora falado nos círculos de paz. 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, além de 
diversos projetos englobadores a comunidade, com o intuito de resolução de conflitos e também 
como prevenção de possíveis situações conflituais, agindo dentro das escolas e dos Órgãos Públicos, 
os quais procuram buscar seu principal objetivo: a construção da paz. 

Conclusão: Em razão do exposto supracitado, a justiça restaurativa é uma alternativa de política 
pública, criminal e social garantidora dos direitos bases de todo cidadão. Os círculos de paz e as 
práticas restaurativas são o caminho para a evolução social, pessoal e profissional de integrantes 
de uma sociedade carente de tutela governamental.

Referências: Declaração do Juiz Antônio Dantas, da comarca da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais de 
Araguaína/TO. Disponível em: https://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/485827691/justica-restaurativa-e-
aplicada-em-presidios. Acesso: 02/08/21

Resolução nº 225/16- Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/
resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf. Acesso: 01/08/21.

SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: O Novo Modelo de Justiça Criminal e de Gestão 
do Crime. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007.

VASCONCELOS, C. E. Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas. São Paulo: Método, 2008.

ZEHR, Howard. The Líttle Book of Restorative Justice. Tradução Tônia Van Acker.- São Paulo: Palas 
Athena, 2010.
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Introdução: A papilomatose caracterizam-se por presença de massas salientes, únicas ou 
múltiplas, de tamanhos variados (FERNANDES et al., 2009). Pode acometer cães de qualquer 
idade, porém os jovens e os imunodeprimidos são os mais comumente acometidos (DIAS et al., 
2013). Os sinais clínicos normalmente são o aparecimento de uma ou mais massas que podem gerar 
apenas incômodo estético por parte do tutor, a alterações do estado geral do paciente (DIAS et al., 
2013). O objetivo deste trabalho é relatar um caso de papilomatose oral ou fibroma odontogênico 
periférico em um canino da raça Shih-tzu. 

Metodologia: Um canino, macho, da raça Shih-tzu, com 5 anos de idade e pesando 7,5kg, foi 
atendido apresentando como queixa principal o aparecimento de uma massa em região mucocutânea 
mandibular. Durante a anamnese, o tutor relatou que o animal não apresentava nenhuma alteração 
do estado geral, porém, tinha histórico de uma massa na mesma região, com o aparecimento há 4 
meses e o mesmo havia levado o cão para consulta em outro local, onde realizou-se histopatológico 
com diagnóstico definitivo de papilomatose e sendo assim, realizado procedimento de exérese 
cirúrgica da massa. Após quatro meses do tratamento primário, o cão apresentou recidiva da 
massa, com crescimento abrupto, sendo então encaminhado para a oncologia, a fim de auxiliar 
na resolução do caso. Foram realizados hemograma completo e bioquímicos para avaliação geral 
e pré-operatória do paciente, os quais não demonstraram alterações. Posteriormente, o animal foi 
encaminhado para novo procedimento de exérese cirúrgica, com bisturi eletrônico associado a 
crioterapia com nitrogênio líquido como tratamento coadjuvante. Ao final do procedimento, foi 
administrado cefalotina (25mg/kg, IV, SID) e meloxicam (0,2mg/kg, IV, SID). E posteriormente, 
ao final do dia, o paciente recebeu alta com a prescrição para terapia domiciliar de espiramicina 
associada ao metronidazol (1drágea/10kg, VO, SID), durante dez dias, dipirona gotas (25mg/
kg, VO, TID), durante sete dias e firocoxib (3,8mg/kg, VO, SID), durante sete dias, juntamente 
com recomendações de alimentação pastosa e retorno em sete dias. Após uma semana, o mesmo 
retornou, sendo observado ao exame físico tecido cicatricial em andamento com extensa fibrose 
e sem sinais de neoformação, seguindo com as medicações e recomendações conforme orientado 
e recomendado retorno em 14 dias. O mesmo retornou após duas semanas apresentando boa 
cicatrização e sem sinais de recidiva do quadro, sendo assim, considerado em alta médica. 
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Conclusão: A papilomatose é comumente encontrada em cães na clínica de pequenos animais 
e a abordagem terapêutica depende do grau lesional e do comprometimento do estado geral do 
paciente. A crioterapia se trata de uma opção terapêutica coadjuvante, a qual torna o tratamento 
cirúrgico mais eficaz, a fim de evitar a recidiva do caso. 

Referências: FERNANDES, M. C.; RIBEIRO, M. G.; FEDATO, F. P.; PAES, A. C.; MEGID, J. Papilomatose 
oral em cães: revisão da literatura e estudo de doze casos. Semina:Ciências Agrárias, v. 30, n. 1, p. 215-224, 
2009.

DIAS, F.G.G., et al. Papilomatose oral em cães. Universidade de Franca – UNIFRAN, São Paulo, 2013.
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Introdução: O mastocitoma representa o tumor cutâneo mais comumente encontrado em cães 
(LIPTAK; THAMM; VAIL, 2020). Clinicamente esta neoplasia possui variadas apresentações, 
desde nódulos únicos, firmes, aderidos, a múltiplos infiltrados ulcerados (MACHADO et al., 
2018). O diagnóstico deve ser baseado a partir do exame citológico realizado antes da cirurgia e 
posteriormente confirmado por histopatológico, juntamente com a classificação e estadiamento 
clínico do tumor, que servirá de base para a escolha do tratamento. O objetivo deste trabalho é 
relatar a abordagem diagnóstica e terapêutica de um mastocitoma subcutâneo recidivante em uma 
canina, Pug, de 4 anos de idade. 

Metodologia: Um canino, Pug, fêmea, 4 anos de idade, pesando 14,1kg, foi atendido em consulta 
de acompanhamento oncológico com histórico de mastocitoma cutâneo (Anexo 1-A) confirmado 
por exame histopatológico preliminar e imunihistoquímica. Durante a anamnese, tutora relatou 
que o animal possuía aumento de volume na região em que havia sido realizado anteriormente o 
procedimento cirúrgico para retirada da neoplasia (Anexo 1-B). Paciente apresentava-se em estado 
corpóreo de obesidade, ativa, responsiva, apresentando normorexia, normoquezia, normoúria. 
Na avaliação do nódulo subcutâneo, o mesmo apresentava-se multilobulado, medindo em torno 
de 3cm de diâmetro com consistência firme, moderadamente aderido e pouco vascularizado, 
apresentando edemaciação local. A suspeita diagnóstica foi recidiva do quadro neoplásico ou 
fibrose, sendo assim, foi coletado citologia para melhor avaliação, cujo resultado evidenciou ser 
uma recidiva do mastocitoma, pouco diferenciado. Foi solicitado hemograma completo (que 
evidenciou leucocitose por neutrofilia e discreta linfocitose) e bioquímicos para avaliação renal 
e hepática (estando estes dentro da normalidade). Na sequência, foi realizada a exérese cirúrgica 
do nódulo com linfadenectomia regional e aplicação adjuvante da eletroquimioterapia local 
com bleomicina. Após a realização do procedimento (Anexo 1-C) a amostra foi encaminhada 
para avaliação histopatológica e prescrita a terapia domiciliar pós-operatória com os seguintes 
fármacos, enrofloxacina (5mg/kg, VO, BID), por 10 dias, carprofeno (2,66mg/kg, VO, SID), por 10 
dias, cloridrato de tramadol (2,8mg/kg, VO, TID), por 5 dias, dipirona (18mg/kg, VO, BID), por 
5 dias e omeprazol (0,7mg/kg, VO, BID), em jejum, por 10 dias, além de uso de roupa cirúrgica 
e higienização da ferida com solução fisiológica uma vez ao dia até a remoção dos pontos. Após 
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21 dias do procedimento, foi realizada a retirada dos pontos e a ferida cirúrgica apresentava boa 
cicatrização. Juntamente a tutora foi exemplificado o resultado da biópsia, a qual apresentou como 
diagnóstico mastocitoma subcutâneo circunscrito, baixo grau, grau II e metástase de mastocitoma 
em linfonodo, padrão HN3 (metástase ostensiva). Apresentando assim um prognóstico mais 
reservado. Nove dias após a retirada de pontos, foi requisitado exames, sendo eles hemograma 
completo e avaliação bioquímica de perfis renais e hepáticos para avaliação pré-quiomioterápica, 
a fim de prosseguir com o tratamento. Desta maneira, até o presente momento a paciente segue 
em quadro estável (Anexo 1-D) e em acompanhamento oncológico, onde irá dar seguimento ao 
protocolo quimioterápico com vimblastina (2mg/m², IV) por 12 semanas, associada à predinisolona 
durante a 1º, 2º e 3º semana (1mg/kg nas duas primeiras semanas e após 0,5mg/kg na terceira 
semana, VO, SID). 

Conclusão: Atribui-se a recidiva do mastocitoma nesse caso, a uma abordagem pouco investigativa 
e uma terapêutica incompleta no tratamento inicial. A associação da eletroquimioterapia à exérese 
cirúrgica da recidiva, foram fundamentais para uma boa evolução do caso. Acredita-se que com a 
quimioterapia o prognóstico será melhor. 

Referências: LIPTAK, Julius M.; THAMM, Douglas H.; VAIL, David M. Withrow & MacEwen’s: small 
animal clinical oncology. 6 ed. Canadá: Saunders, 2020.

MACHADO M. A. et al. Mastocitoma Cutâneo Disseminado Canino: Relato De Caso. Revista de Saúde, 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
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Introdução: Decorrente do fenômeno globalizatório, surgem as organizações transnacionais, 
empresas que mantém suas atividades de modo estratégico em vários países, concentrando suas 
operações econômicas em regiões que as possibilitem benefícios específicos. O fluxo de capitais 
fomentado pela globalização é deveras utilizado pelas organizações transnacionais, o que promove 
o crescimento do mercado financeiro, que, por sua vez, passa a determinar os rumos da economia 
global e exercer poder sobre as estruturas do Estado. Sob esse aspecto, o estudo visa analisar o 
comportamento das transnacionais e sua atuação para com os Estados, discorrer sobre a atividade 
de instituições financeiras transnacionais no Brasil, bem como, elucidar os impactos desses 
processos na redução ou ampliação das desigualdades. O trabalho, desenvolvido por meio de 
pesquisa bibliográfica, se mostra fundamental pela atualidade e importância do tema, que muito 
influencia na vida dos brasileiros.

Metodologia: A Globalização ganhou destaque no século XX, sobretudo no período pós-guerra 
com a abertura das fronteiras para as negociações entre países. Em seguida, ganham força os fluxos 
de capital, informações e tecnologias. Nas duas décadas seguintes, influenciadas pelas políticas 
neoliberais e pela consolidação do capitalismo, surgem as organizações transnacionais (OTs), 
empresas que mantém suas atividades de forma estratégica em diversos países, concentrando 
suas operações econômicas e industriais em regiões que as possibilitam benefícios específicos, 
como lucratividade, flexibilidade das leis trabalhistas, mão de obra barata, isenção fiscal, extração 
de recursos naturais, entre outros. O transnacionalismo se caracteriza como o fenômeno em 
que empresas, emergentes principalmente de países com grande poder tecnológico e capital 
de investimento, passaram a dispersar suas atividades em outros Estados, instalando suas 
subsidiárias em países periféricos, que, em face da escassez de recursos, necessitam da entrada de 
capital estrangeiro. Assim, tais países tornam-se vulneráveis às decisões externas, que influenciam 
sua política e minam sua autonomia. Ao passo em que o transnacionalismo é caracterizado 
pela possibilidade de concorrência, investimentos, inserção de tecnologia e dinamismo das 
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informações, é visto que Estados e empresas se utilizam da disparidade econômica entre os países 
para firmar relações de interdependência, tendo em vista a escassez das normas jurídicas para 
regulamentar essa atividade . Juntamente com a globalização e os fluxos de capital, a economia 
mundial é direcionada para o acúmulo de capital financeiro (capital industrial e bancário, baseado 
em especulações), nesse contexto, instituições financeiras ganham destaque enquanto possuem o 
controle da atividade financeira mundial. Empresas em geral, assim como os próprios Estados, 
tornam-se dependentes dessas instituições financeiras por necessitarem de investimentos para se 
manterem competitivas; através dessa dependência, as instituições financeiras, essencialmente as 
de origem transnacional, monopolizam o poder econômico e passam a exercer grande influência 
sobre a política econômica de países periféricos. O Brasil, por exemplo, construiu seu modelo de 
industrialização com forte presença de empresas multinacionais e capital estrangeiro, acentuada 
pela adoção de medidas neoliberais a partir da década de 1990, marcadas pela privatização 
de serviços públicos e internacionalização da economia brasileira, fatores que favoreceram o 
ingresso de instituições financeiras internacionais no mercado financeiro do país. Assim como os 
demais países subdesenvolvidos, o País detém cenário favorável para o ingresso das OTs, visto a 
necessidade de investimentos para fomentar a economia e manter seus níveis de competitividade 
e atratividade, especialmente do setor financeiro.
Conclusão: Com o advento das empresas bancárias transnacionais, portanto, a soberania dos 
Estados acaba comprometida, tendo em vista a capacidade de influenciar as políticas nacionais. 
Tal fato constitui um desafio à comunidade internacional para buscar novos modelos de 
desenvolvimento, que reduzam as desigualdades existentes entre os países.

Referências: DALLARI, Dalmo de Abreu. Empresas Multinacionais e Soberania do Estado. Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 76, p. 107-121, 1981. Disponível em: <http://
www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66917>. Acesso em: 7 jul. 2020.

NASSIF, Rafael Carmezim.; WINTER Luis Alexandre Carta. A atuação das empresas transnacionais 
nos países emergentes: desenvolvimento nacional à luz da ordem econômica constitucional. Cadernos 
do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 170-187, 2016. 
Disponível em: < http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/58862 >. Acesso em: 07 jul. 2020.
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Introdução: No segundo semestre do ano de 2020, a Agência Célula - Comunicação Solidária 
do curso de Publicidade e Propaganda da UPF, após conversar com o coordenador do Projeto 
Transformação - uma instituição sem fins lucrativos engajada com causas socioambientais - para 
entender os problemas enfrentados no dia a dia pelos catadores das cooperativas de reciclagem, 
buscou iniciar o desenvolvimento de uma campanha institucional para solucionar as adversidades 
que rodeiam o projeto, visto que sustentabilidade socioambiental é constantemente reafirmada na 
política de Responsabilidade Social Universitária da UPF (DALMOLIN, MORETTO, 2014). Assim, 
surgiu a campanha Repense: Cuidando é que se transforma.

Metodologia: Após a conversa realizada com o Coordenador do projeto, e a compreensão do real 
problema enfrentado nas cooperativas de reciclagem, o grupo da Agência Célula reuniu-se para 
realizar um brainstorm e gerar ideias para uma campanha de comunicação: quais mídias seriam 
utilizadas, em quantas partes ela seria dividida, entre outros itens, como por exemplo, nome e 
slogan. Estas ideias iniciais, depois de formuladas, foram apresentadas novamente ao coordenador 
do projeto e os professores e orientadores do projeto de extensão. Após serem aprovadas e algumas 
alterações terem sido necessárias, os estudantes do Célula começaram a desenvolvê-las. Sendo 
assim, ficou definido que a campanha teria três etapas: Quem somos; O que queremos; Como 
faremos. Na primeira etapa, o objetivo estabelecido foi formar parcerias com outras empresas 
que quisessem apoiar de qualquer forma o Projeto Transformação e também, apresentar as 
cooperativas que estão associados ao projeto, como também, demonstrar o trajeto que os resíduos 
fazem na cidade de Passo Fundo, desde as casas dos cidadãos até chegar na reciclagem. Para a 
formação das parcerias a proposta é enviar ofícios e apresentar de modo geral o Transformação. 
Já na segunda etapa, era preciso demonstrar os problemas pelos quais os cooperados passam no 
dia a dia de seu trabalho e também fazer com que a população entendesse que os resíduos, se 
forem bem descartados, são rendas e colocam alimento na mesa de diversas famílias. Por isso, foi 
pensado na ideia de cards e vídeos para as redes sociais mostrando a quantidade de lixo que é 
produzido e descartado incorretamente na cidade e fazer uma comparação de Passo Fundo com o 
Transformação atuando e deixando ela limpa e de como seria sem seus serviços. Por fim, dar voz 
aos cooperados, vídeo com depoimentos deles, contando como é importante que os resíduos sejam 
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descartados de forma correta, pois isso se transforma em renda para eles. E na terceira e última 
etapa da campanha Repense, seria mostrado as formas corretas para a população cumprir tudo o 
que foi mostrado na etapa anterior, ou seja, as dicas de como os resíduos podem ser reutilizados 
e descartados da maneira certa, para chegarem até à cooperativa em bom estado. Isto seria feito 
através de um jingle para ser veiculado nas rádios e também em cards com dicas simples de 
descarte. Por fim, seria feito o agradecimento, através de um novo ofício enviado para as empresas 
parceiras e também nas redes sociais para mostrar de que forma elas colaboraram.

Conclusão: A campanha ainda está em fase inicial, fundamentada nas três fases planejadas que 
norteiam a organização dos conteúdos futuros a serem criados em cada fase. Como contribuição, 
espera-se que a campanha seja capaz de gerar bons resultados tanto para os cooperados quanto 
para a população em geral, impactando positivamente o seu público-alvo e consequentemente o 
meio ambiente.

Referências: DALMOLIN, Bernadete; MORETTO, Clenir (orgs.). Política de Responsabilidade Social. 
Passo Fundo: UPF Editora, 2014.
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Introdução: No cenário mundial, os resíduos sólidos têm sido um grave problema para o futuro 
da humanidade principalmente pelo descarte inadequado que vem impactando a natureza e pondo 
em risco os recursos naturais, sendo esta uma preocupação das gerações Y e Z. Assim, torna-se 
imprescindível que a população tenha consciência desses impactos e passe a ter atitudes, e tomar 
as medidas necessárias para diminuí-los. Isto posto, é importante abordar a consciência ambiental 
no estudo dos hábitos de consumo do consumidor moderno, já que, quanto mais informado o 
mesmo for, maior é a probabilidade de uma mudança de atitude favorável à cultura de preservação 
ambiental. O presente propõe-se a analisar de que maneira a publicidade e propaganda pode 
influenciar na conscientização ambiental e na geração de comportamentos pró ambientais entre os 
acadêmicos da Faculdade de Artes e Comunicação na Universidade de Passo Fundo.

Metodologia: As ações e decisões tomadas pelas pessoas ao consumir determinados produtos 
em detrimento de outros acarreta consequências, direta e indiretamente, ao ambiente e ao bem-
estar social. Assim, o uso da publicidade que está dentro do composto mercadológico continua 
com o papel de estimular o consumidor a consumir, mas, agora, focando nos cidadãos com pré-
disposição a serem mais conscientes na busca por produtos que não prejudiquem o meio ambiente 
em geral. (JACKSON, 2005). Segundo Kikuchi-Uehara, Nakatani e Hirao (2016), dois fatores 
são considerados tangíveis nas preferências dos consumidores: a conscientização ambiental 
e a confiança nas informações ambientais, juntamente com os efeitos desses fatores sobre as 
preferências de informação. Contudo, Grob (1995) afirma que quanto mais intensa a emoção com 
que os indivíduos reagem a um estado de piora do ambiente, mais rapidamente ocorrerá a adesão 
ao comportamento pró-ambiental. Este estudo adotou como premissa a quarta tendência evolutiva 
proposta pelos teóricos Griskevicius, Cantú e Van Vugt (2012), intitulada de “predisposição 
para ser míope”, afirmando que as pessoas tendem a fingir não perceber o problema. Como 
metodologia, optou-se pela pesquisa bibliográfica, seguida pela criação de anúncios a serem 
avaliados por uma amostragem não-probabilística de 14 pessoas. Os dados coletados foram 
posteriormente analisados descritivamente através da análise de conteúdo. A coleta de dados deu-
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se por meio de um questionário na plataforma Google Forms. No questionário, os respondentes, 
deveriam analisar o anúncio, falar sobre a necessidade de texto complementar no mesmo, apontar 
a eficácia do anúncio, e por fim, o nível da mesma. A mensagem passada através do anúncio 
criado (ANEXO 1) utiliza de ironia e dados reais como informação e é não só um alerta sobre a 
destruição do planeta, as catástrofes ambientais e as mudanças climáticas, mas também sobre as 
pessoas que estão “cegas” no que se refere à percepção da dimensão do problema, ainda que elas 
sejam responsáveis pelo mesmo. Como resultado, obteve-se as seguintes percepções referentes ao 
anúncio: boa qualidade do texto e aplicação correta da ironia como forma de linguagem, o uso do 
título de manchete como complemento é inteligente, impacta e gera reflexão. Quanto à necessidade 
de texto complementar, após análise das respostas, pode-se afirmar que não houve consenso. Já 
quanto à efetividade no papel de reduzir resíduos, o resultado foi positivo. Por fim, no que diz 
respeito à eficácia do anúncio em relação a conscientização, os respondentes o classificaram como 
“eficaz” e “muito eficaz”. Com a análise dos resultados é preciso ressaltar a importância do uso de 
determinadas ferramentas decisivas para a criação de anúncios desse segmento apontadas nesta 
pesquisa, tais como: uso de cores chamativas, utilização de dados e manchetes, o uso correto do 
tom de ironia, e, por fim, estética visualmente bonita e agradável.

Conclusão: A inserção de peças publicitárias referentes à preservação ambiental com o intuito de 
atingir os consumidores de maneira conscientizadora é fundamental no cenário atual, entretanto, é 
necessário que hajam mais pesquisas e testes, tais como o presente estudo, a fim de que as mesmas 
sejam de fato assertivas e eficazes. Além disso, estudos como este servem como incentivo a novas 
pesquisas.

Referências: GRISKEVICIUS, Vladas; CANTð, Stephanie; VAN VUGT, Mark. The Evolutionary Bases for 
Sustainable Behavior: Implications for Marketing, Policy, and Social Entrepreneurship. Journal Of Public 
Policy & Marketing, 2012.

GROB, Alexander. A structural model of environmental attitudes and behaviour. Journal Of 
Environmental Psychology, 1995.

KIKUCHI-UEHARA, Emi; NAKATANI, Jun; HIRAO, Masahiko. Analysis of factors influencing 
consumers’ pro environmental behavior based on life cycle thinking. Journal Of Cleaner Production, 2016.

JACKSON, T. Live Better by Consuming Less: is there a double dividend in sustainable consumption. 
Journal of Industrial Ecology, v. 9. p. 19-36, 2005.
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Introdução: As manifestações clínicas dos Transtornos de Espectro Autista (TEA) têm potencial 
de interferir em diferentes áreas de ocupação, tais como aprendizado, lazer, sono, participação 
social e trabalho (5). Indivíduos com TEA têm déficits nas interações sociais, bem como padrões 
de comportamento estereotipados e repetitivos, características diagnósticas centrais do TEA 
(5). Identificar atividades que envolvam os indivíduos autistas na interação com o ambiente e 
com pessoas fora do convívio habitual é essencial, sendo a Equoterapia um método terapêutico 
fundamental para o desenvolvimento biopsicossocial e reabilitação do paciente com TEA. Assim, 
objetiva-se apresentar a importância de uma equipe multidisciplinar na prática equoterapêutica e 
o papel do estudante de Medicina na abordagem do cuidado em saúde do paciente autista.

Metodologia: A Equoterapia é uma prática educacional que utiliza o cavalo como instrumento 
de atividades, dentro de uma abordagem interdisciplinar das grandes áreas de Saúde, buscando 
o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos/pacientes com deficiência ou necessidades 
especiais, como no espectro autista (6). Levando em consideração o padrão de movimento rítmico 
e repetitivo do cavalgar, a prática equoterápica constitui uma forma de reabilitação baseada na 
neurofisiologia; ao andar no cavalo, o ponto central de gravidade é deslocado tridimensionalmente, 
fazendo com que seja simulado o movimento de caminhar humano, alternando movimentos dos 
membros superiores e da pelve (3,4). No ano de 2021 foi a primeira vez que alunos da Faculdade 
de Medicina fizeram parte do Projeto Extensionista Equoterapeutico da Universidade de Passo 
Fundo, o que fez com que abríssemos os olhos para a importância da presença de uma equipe 
multidisciplinar na prática equoterapêutica. A atuação dessa equipe multidisciplinar, em especial 
dos profissionais de medicina, são essenciais para oferecer o apoio/assistência necessária, diante 
das dificuldades evidenciadas no acompanhamento/cuidados dispensados para seus filhos, e no 
cuidado de sua própria saúde em meio a pandemia da Covid-19. Ressalta-se que no contexto 
pandêmico houve muitas mudanças significativas na rotina dos alunos/pacientes do Projeto de 
Extensão Equoterapia, e nesse sentido, as dificuldades no contato com os outros, e as limitações 
de comunicação destacaram-se. Isso evidencia a importância do trabalho multidisciplinar da 
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Equoterapia na intervenção dos seus laços emocionais e sociais, especificamente no caso do 
indivíduo com TEA e de sua família (2). O estudante de Medicina tem um papel fundamental na 
inclusão social do paciente no espectro autista, já que os médicos muitas vezes são identificados 
pelos pacientes com TEA como pessoas que aplicam injeções, prescrevem medicamentos que eles 
não gostam, realizam manobras que os incomodam e causam desconforto, e assim, durante as 
atividades equoterapêuticas, os acadêmicos do curso de Medicina buscaram conversar com os 
alunos pacientes sobre as suas futuras profissões, inserindo-os de forma indireta e lenta na prática 
do cuidado com a própria saúde, ajudando o autista a se sentir cada vez mais confortável com a 
ajuda médica. Durante nosso convívio no projeto de extensão Equoterapia da UPF já foi possível 
perceber uma maior aceitação da figura médica na vida dos alunos/pacientes. Em uma das 
conversas realizadas durante a prática equoterapeutica com um dos alunos no espectro autista, 
foi citado o curso o qual cada extensionista fazia parte, e ao citar a Medicina, o aluno /paciente 
prontamente respondeu “Não dói”, desvinculando a ideia de que o médico é aquele que traz dor 
e sofrimento para eles.

Conclusão: Sendo assim, a inserção do curso de Medicina no Projeto Equoterapia trouxe ao 
futuro profissional um olhar mais humano, além de diminuir os medos do paciente autista em 
relação ao cuidado em saúde. A integração entre os diferentes cursos amplia a promoção da 
qualidade de vida dos pacientes, por meio do cuidado integral, o que se obtém com uma equipe 
com diferentes habilidades e eixos de atuação.

Referências: 1- APA. Transtornos do Neurodesenvolvimento: Transtorno do Espectro Autista. Manual 
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. American Psychiatric Publishing, 2013.

2- BRASIL. Construções e comentários sobre os documentos: Linha de Cuidado para a Atenção das 
Pessoas com Espectro Autista e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do SUS. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2015.

3- EQUOTERAPIA. Associação Nacional de Equoterapia.

4- QUEIROZ, COV de. Visualização da semelhança entre os movimentos tridimensionais do andar do 
cavalo com o andar humano. Educação Diferente, 2017.

5-TUCHMAN, Roberto; RAPIN, Isabele. Autismo Abordagem Neurobiologica. [S. l.]: Artmed, 2020. 
6- 09/8 - DIA NACIONAL DA EQUOTERAPIA. Biblioteca Virtual em Saúde.
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Introdução: As Ligas Acadêmicas são baseadas em três pilares: pesquisa, ensino e extensão. 
Acreditamos que a liga acadêmica por meio do pilar da extensão universitária tem papel primordial 
na promoção da saúde da população. Assim, a seguir relataremos o papel da Liga Acadêmica de 
Ginecologia, Obstetrícia e Sexologia da Universidade de Passo Fundo na promoção da saúde da 
população da cidade.

Metodologia: Entre as ações extensionistas que a Liga Acadêmica vem promovendo no ano 
de 2021 encontram-se a ação de atendimento ginecológico em comunidade rural, a campanha 
solidária de combate à pobreza menstrual e o Podcast educativo para a população acadêmica 
e para a população geral. Em relação à primeira, sabe-se que o acompanhamento ginecológico 
em mulheres de todas as idades é essencial para análise de queixas que podem comprometer a 
qualidade de vida dessa população, além de permitir a realização de exames de rastreamento do 
câncer de colo de útero e de mama, quando indicados (2). As comunidades rurais muitas vezes 
enfrentam dificuldades nesse atendimento, por conta de problemas infraestruturais e da falta 
de profissionais da saúde. Diante desse contexto, realizamos uma ação de extensão no distrito 
rural de Pulador, com cerca de 1200 habitantes, em Passo Fundo (RS), objetivando a realização 
do exame citopatológico de colo de útero, exame clínico das mamas, indicação de mamografia 
se necessário e também outras avaliações ginecológicas nas mulheres da comunidade. Em 
relação a segunda, a campanha solidária tem como objetivo auxiliar meninas em situação de 
vulnerabilidade social no cuidado com a higiene íntima. A Pobreza menstrual é uma condição 
enfrentada por inúmeras brasileiras, principalmente as em situação maior vulnerável, que não 
se prende ao simples fato dessa parcela populacional não conseguir comprar absorventes, mas 
também de não ter acesso acesso à informação adequada e infraestrutura para o manuseio de 
sua higiene menstrual. A nossa campanha foi lançada após a percepção que diversas meninas 
em situação de maior vulnerabilidade acabam não frequentando as aulas em época de período 
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menstrual por falta de produtos e conhecimento sobre higiene íntima. Apesar de ser considerada 
uma questão de saúde pública pela ONU, a pobreza menstrual ainda afasta 1 a cada 4 meninas da 
escola no Brasil, criando assim um ciclo vicioso de falta de produtos de higiene, falta de cuidado 
com a saúde íntima e permanência em situação de vulnerabilidade devido à evasão escolar (1). A 
última, por sua vez, compreende podcasts gravados sobre os temas como Exames Preventivos de 
Câncer de Colo Uterino, Métodos anticoncepcionais, Menopausa e Climatério. Para a gravação e 
definição dos temas convidamos médicos ginecologistas e residentes, que respondem perguntas 
pré estabelecidas pelas ligantes e pelos acadêmicos, simulando um bate-papo sobre cada assunto, 
com o objetivo de tornar o aprendizado mais lúdico e acessível. Além do Podcast direcionado para 
os próprios acadêmicos, junto com a emissora de rádio local, estamos trazendo informativos sobre 
os assuntos abordados nos podcasts de forma menos técnica para os ouvintes da rádio, com o 
objetivo não só de gerar curiosidade e estimular as pessoas a ouvirem nosso podcast, mas também 
agregar conhecimento e alertar a população sobre questões da saúde ginecológica. 

Conclusão: Nesse sentido, fica claro o papel primordial das ligas acadêmicas na promoção 
da saúde local, por meio do desenvolvimento de ações em saúde pensadas e direcionadas às 
necessidades específicas da população, possibilitando, assim, acesso tanto a serviços de saúde 
quanto a informações confiáveis em relação à demandas muitas vezes negligenciadas. 

Referências: 1-POBREZA MENSTRUAL NO BRASIL: DESIGUALDADES E VIOLAÇÕES DE DIREITOS. 
Online. [S. l.]: UNICEF, 1 maio 2021. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/relatorios/pobreza-
menstrual-no-brasil-desigualdade-e-violacoes-de-direitos. Acesso em: 6 ago. 2021

2-Santos, Míria Conceição Lavinas, Ana Fatima Carvalho Fernandes, and Pacífica Pinheiro Cavalcanti. 
“CONSULTA GINECOLÓGICA–MOTIVAÇÕES E CONHECIMENTO DA MULHER SOBRE A 
PREVENÇÃO DO C NCER DO COLO DO ÚTERO.” Rev Rene 5.1 (2004).
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Introdução: A neoplasia maligna de mama é o câncer mais comum no sexo feminino, excluindo-
se câncer de pele não melanoma, correspondendo cerca de 25% dos casos de neoplasia maligna 
diagnosticadas todo ano no mundo. O Câncer de mama compreendeu cerca de 2,3 milhões de casos 
novos em 2020 no mundo, sendo a causa mais frequente de morte por câncer nessa população. No 
Brasil, a ênfase se da nas regiões Sul e Sudeste, locais que abrigam a maioria dos diagnósticos 
todos os anos. 

Metodologia: DESENVOLVIMENTO: A seguir descreveremos um estudo descritivo e 
retrospectivo acerca dos casos de câncer de mama diagnosticados no município de Passo Fundo, 
Rio Grande do Sul, no ano de 2020. Dados coletados por meio do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde do Brasil – DATASUS, pela ferramenta TABNET. Por se tratar de 
um estudo com banco de dados público, não foi necessário aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa. Os dados analisados evidenciam que a região de Passo Fundo teve um total de 3.608 casos 
diagnosticados no ano de 2020, em comparação, no ano de 2019 houve 4.036 casos, demonstrando 
uma redução de notificação dos casos, provavelmente associada à pandemia de Covid-19. Entre as 
faixas etárias mais acometidas encontram-se os 50-54 anos, com 686 casos, seguida dos 55-59 anos, 
com 627 casos, o que condiz com a média mundial, com a maior prevalência dos casos acima dos 
50 anos de idade. Além disso, 6 dos 3.608 casos foram de pacientes do sexo masculino, ao passo 
que 3.602 foram do sexo feminino. Dados nacionais evidenciam que 1% dos cânceres de mama são 
diagnosticados no sexo masculino, no caso do municio de Passo Fundo essa população representou 
apenas 0,16% dos casos, o que pode estar associado a uma possível subnotificação da incidência 
dessa população em questão. Ademais, a indicação do Ministério da Saúde para o rastreio da 
neoplasia de mama é recomendada na faixa etária de 50 a 69 anos, que comportou 2.772 dos casos 
diagnosticados. Outros 288 foram associados a pessoas com fatores de risco significativos para o 
desenvolvimento da doença, entre eles destacam-se os fatores genéticos, ambientais e endócrinos, 
os demais casos não tiveram nenhuma associação avaliada. Entre os fatores genéticos destaca-se 
a história familiar positiva, principalmente familiares de primeiro grau com a mutação dos genes 
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BRCA1 e BRCA2. Entre os fatores ambientais é importante destacar a obesidade e sobrepeso pós 
menopausais e o consumo de bebidas alcoólicas. Os fatores endócrinos são associados a menarca 
precoce e menopausa tardia, anticoncepção combinada (estrógeno e progesterona) e terapia de 
reposição hormonal pós menopáusica prolongada.

Conclusão: O câncer de mama é de suma importância no cotidiano de todo profissional da 
saúde da mulher. Essa patologia atinge mais de 3.000 passo-fundenses por ano e necessita de uma 
atenção especial principalmente no estado gaúcho, dessa forma devemos nos basear na análise 
epidemiológica dos casos para assim conseguirmos realizar uma intervenção cada vez mais 
direcionada e eficaz no combate à doença. 

Referências: 1- Brasil, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. 
Disponível em http://www.datasus.gov.br [Acessado em 10 de julho de 2021] .

2- BRASIL. Ministério da Saúde. INCA Instituto Nacional de Câncer (Brasil).

3- PASSOS, E. P. et al. (Org.). Rotinas em ginecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
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Introdução: O presente trabalho busca refletir de que modo o fenômeno do “holding” pode ser 
utilizado enquanto ferramenta de cuidado no ambiente hospitalar, uma vez que é amplamente 
reconhecida a importância do acolhimento no período de tratamento e internação de pacientes 
oncológicos. As vivências na Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer têm mostrado 
que o cuidado do profissional tem impacto no processo saúde/doença de cada paciente. Ao se 
falar em cuidado (ou holding), é necessário que se entenda a noção de sujeito em sua integralidade, 
considerando fatores intrínsecos e extrínsecos que o constituem. Na prática hospitalar, é crucial 
olhar-se o cuidado ao paciente para além de sua condição clínica, pois, para além de um diagnóstico 
existe um sujeito com medos, desejos e angústias. Assim, justifica-se este estudo, quando através de 
um relato de experiência, quer-se elucidar pontos referentes ao acolhimento ofertado pela equipe 
de saúde aos pacientes oncológicos.

Metodologia: Este trabalho vem sendo realizado no ambulatório de Radioterapia de um 
hospital geral, onde se pôde observar que, os pacientes atendidos mostravam-se mais receptivos, 
colaborativos com a equipe, e, principalmente, expressando melhores recursos de enfrentamento 
e ressignificação da doença quando o trabalho de holding foi desenvolvido pela equipe. Para 
que se compreenda a noção de sustentação, vale retomarmos o conceito de holding, introduzido 
por Winnicott (1990), que corresponde aos cuidados fundamentais da figura materna para com 
o bebê, capazes de lhe proporcionar sentimentos de continuidade, segurança e sustentação. O 
holding, no contexto hospitalar, deve ser utilizado ofertando um cuidado contínuo, abrangente, 
permitindo ao paciente ser ouvido em suas angústias, acolhido em suas fragilidades e protegido 
por um “ambiente suficientemente bom”. Ao enfrentar um câncer, o paciente pode experimentar 
sentimentos de desproteção, solidão, desesperança, vulnerabilidade psíquica e até mesmo regredir 
a um estado inicial de desamparo. Ademais, é notório que pacientes oncológicos com idades 
avançadas sintam mais essa necessidade de sustentação, haja vista, um maior declínio de suas 
funções sociais e familiares, colocando-o em uma posição regressiva, de quem perdeu parte de sua 
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autonomia e depende de quem o cuide. O holding, portanto, desempenha a função de transformar 
essa experiência de desamparo em confiança e segurança nos cuidados do profissional de saúde, 
através do vínculo, da escuta sensível e pautada no interesse genuíno, permitindo com que o sujeito 
possa narrar e revisitar sua história, encontrando recursos para apropriar-se de seu processo de 
saúde. É importante destacar o vínculo como uma relação humanizada entre paciente/profissionais 
da saúde, considerando a sensibilidade no modo de tratar, o acesso facilitado na linguagem e, 
principalmente, um olhar empático, capaz de mudar perspectivas e propiciar o reconhecimento 
de cada sujeito enquanto um ser humano com suas singularidades. Os profissionais da saúde em 
nosso ambulatório de radioterapia desempenham importante papel na “travessia” do tratamento 
dos pacientes, sendo muitas vezes responsáveis não só pelo cuidado com estes, mas também 
dando “sustentação” às angústias geradas em função da própria condição clínica. Fica evidente, 
por meio da verbalização dos próprios pacientes, o quanto torna-se mais “fácil e leve” enfrentar 
o tratamento radioterápico no momento que percebem o comprometimento da equipe em 
proporcionar um ambiente agradável, de receptividade e acolhimento. Como consequência, pode-
se observar pacientes mais colaborativos, flexíveis ao diálogo e à compreensão dos procedimentos, 
bem como, cordiais com os profissionais envolvidos em seus cuidados. Além disso, nota-se que 
aqueles que possuem uma rede satisfatória de apoio (familiar e vínculos em geral) desenvolvem 
melhores recursos de enfrentamento, apresentando maior capacidade de resiliência.

Conclusão: Torna-se fundamental ampliar perspectivas possíveis nas práticas hospitalares, de 
modo a promover saúde e cuidado por meio do acolhimento integral, especialmente no período de 
fragilidade emocional que temos vivenciado, dado o contexto de pandemia mundial da Covid19, 
que tem se mostrado um dos fatores cruciais para as inúmeras angústias suscitadas nos pacientes 
oncológicos por ora atendidos.

Referências: WINNICOTT, D. W. Distorções do ego em termos de verdadeiro e falso self. In: __. O 
ambiente e os processos de maturação. Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1960). Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1990.
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Introdução: Inúmeras são as mudanças e as demandas de adaptação impostas pelo atual cenário 
pandêmico que vivemos. Questões como rotina, estilo de vida, atividades e eventos sociais, 
trabalho e círculos socioafetivos foram drasticamente afetados a partir da disseminação do novo 
Coronavírus. No entanto, doenças como o câncer continuam a surgir e carecem de tratamento 
e acompanhamento constantes, exigindo dos pacientes que enfrentem o medo da contaminação 
para que prossigam com a assistência médica e multiprofissional necessárias. Portanto, o presente 
trabalho busca refletir acerca das principais dificuldades e emoções suscitadas em pacientes 
oncológicos idosos, tendo em vista que estes são mais vulneráveis ao risco de contaminação e ao 
desenvolvimento de maiores complicações, podendo, dessa forma, experienciar as mais variadas 
fantasias em torno da fragilidade que o câncer e a COVID-19, juntos, podem provocar.

Metodologia: O desenvolvimento deste estudo se deu por meio de uma revisão narrativa da 
literatura com abordagem qualitativa. O levantamento literário foi realizado através da combinação 
dos seguintes descritores: “Idoso”, “Tratamento oncológico”, “Pandemia” e “Emoções”. As 
discussões e os resultados evidenciam que há importantes aspectos psicológicos a serem estudados 
acerca da relação entre pandemia e as repercussões desta em idosos com câncer. Se antes do 
contexto pandêmico, as neoplasias já acarretavam diversos impactos emocionais ao sujeito 
acometido, com a possibilidade premente de contrair um vírus desconhecido e potencialmente 
nefasto, as angústias e temores são intensificados. Cada vez mais, estudos vêm mostrando os 
efeitos emocionais acentuados e recorrentes durante o período de isolamento social, tais como 
a ansiedade, depressão, angústia e estresse agudo (CIRILO et al., 2020). Devido à condição de 
imunossupressão dos pacientes oncológicos, as chances de contaminação acabam aumentando, 
e consequentemente, os riscos, também. Além disso, o agravante fica ainda mais evidente ao 
falarmos de idosos, haja vista, a fragilidade de sua saúde e o declínio das funções de defesa do 
organismo. Desse modo, sentimentos como tristeza, medo, frustração e desesperança podem tornar 
difícil o processo de enfrentamento na trajetória do câncer, contribuindo para a baixa aderência 
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aos tratamentos propostos. Também, é importante destacar que o afastamento das atividades 
rotineiras e de lazer, em função das medidas de proteção contra o vírus, é mais um fator capaz 
de desencadear sofrimento psíquico nos longevos que, habituados a terem momentos com seus 
netos, filhos e amigos, se veem solitários agora. Portanto, o período de tratamento oncológico fica 
permeado pelas incertezas quanto à doença e ao futuro, trazendo fantasias diante da possibilidade 
de morte. O confronto com a finitude, tão presente em idades avançadas, na situação de pandemia 
mundial, é intensificado. Os medos vivenciados por idosos parecem vincular-se à impossibilidade 
de evitar, conter ou tratar os danos causados pela contaminação do vírus. Sendo assim, as angústias 
são suscitadas a partir da experiência de impotência perante um contexto tão sombrio e desafiador. 
Diante disso, faz-se necessário abrirmos espaço para a discussão e para o melhor entendimento 
das repercussões que o cenário de pandemia trouxe à vida de inúmeros pacientes oncológicos, 
visando a elaboração de intervenções mais assertivas que possam atender às demandas destes 
sujeitos dentro do ambiente hospitalar.

Conclusão: Considerando o fato de que grande parte das vítimas da pandemia é o público idoso 
e, somado a isso, o risco aumenta se existirem comorbidades associadas, observa-se a importância 
de discutirmos sobre as perspectivas e inquietações que pacientes oncológicos idosos possuem, 
pois nota-se que o contexto atual de incertezas pode prejudicar a capacidade de resiliência diante 
do enfrentamento da doença.

Referências: CIRILO, Sara Sabrina Vieira et al. Necessidade de Assistência Psicossocial em Tempos 
de Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus: um Olhar Atento aos Pacientes Oncológicos e aos 
Profissionais da Área da Oncologia. Revista Brasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro, v. 66, n. p.1071, 
2020. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/1071.>. Acesso 
em: 20 de jul. de 2021.
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Introdução: Por definição, a pesquisa é um conjunto de atividades que têm por finalidade a 
descoberta de novos conhecimentos1, sendo, juntamente com as práticas de ensino e extensão, um 
dos três pilares da universidade. Além disso, as atividades de pesquisa dentro de uma instituição 
de ensino também devem ser vistas como uma ação educativa2, propiciando ao acadêmico a 
construção de senso crítico e curioso. Este relato tem como objetivo descrever a experiência do 
grupo de pesquisa sobre Saúde da Mulher, vinculado a Universidade de Passo Fundo (UPF) 
e ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), liderado pela doutora e professora da UPF Karen 
Oppermann.

Metodologia: Fundado em 2010, o grupo de pesquisa institucional sobre Saúde da Mulher tem 
ênfase na área da ginecologia endócrina, sobretudo em estudos acerca da Síndrome dos Ovários 
Policísticos (PCOS). Formado por acadêmicos do curso de Medicina, o grupo já possuiu diversas 
formações, sendo atualmente constituído por três acadêmicas do quarto ano da graduação e duas 
do segundo ano. Desde seu início, são acompanhadas pacientes do ambulatório de ginecologia 
endócrina do HSVP, coordenado pela Dra. Karen Oppermann. Atualmente, o grupo possui como 
principal linha de pesquisa o trabalho intitulado “Qualidade do Sono em Pacientes PCOS”, o qual 
está em fase de publicação, tendo alguns dados preliminares já sido apresentados em eventos 
médicos de caráter nacional e internacional. Ademais, o grupo também é vinculado ao estudo 
brasileiro sobre PCOS do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, sendo um dos dois centros 
de referência sobre o assunto no estado. 

Conclusão: Participar de um grupo de pesquisa institucional é uma vivência ímpar ao longo de 
uma jornada acadêmica, que permite expandir as fronteiras da universidade. Esta propicia aos 
acadêmicos a aprimoração de diversos conhecimentos técnicos, além do aperfeiçoamento de seu 
senso crítico, já que a base da pesquisa está centrada na formulação de hipóteses e a busca por 
respostas. 

Referências: 1- OXFORD LANGUAGES. Pesquisa. Disponível em: https://languages.oup.com/google-
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dictionary-pt/. Acesso em 6 ago. 2021.

2- UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. Pesquisa. Disponível em: https://www.upf.br/pesquisa-e-
inovacao/pesquisa. Acesso em: 6 ago. 2021. 

3- PITTA, G. B. B.; CASTRO, A. A. A pesquisa científica: Scientific research. Jornal Vascular 
Brasileiro. Porto Alegre, vol. 5, n. 4, p. 243-244, 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jvb/a/
JLH6q75Lt8ZdKcVfzrJ6NXP/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 6 ago. 2021.
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Introdução: Descreve-se aqui o relato de um caso clínico de virilismo em adolescente. Este 
caso foi atendido no Serviço Pediatria Oncológica e no Serviço de Residência de Ginecologia e 
Obstetrícia do Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, agosto de 2020.

Metodologia: Relato de caso: paciente feminina, 13 anos, encaminhada de Ibirapuitã, por 
aumento de pelos no corpo e engrossamento da voz há 1 ano. Negava uso de medicamentos, 
menarca, sexarca ou comorbidades. Ao exame físico, peso 83,6kg, altura1,60m, IMC 32,7kg/m², 
Ferriman 26. Exame do abdome: sp. Mamas: sp. Vulvoscopia: discreta hipertrofia do clitóris. 
Exames subsidiários: Testosterona total (TT) 511ng/dL, Testosterona livre (TL) 19ng/dL, 
17-hidroxiprogesterona 333ng/dL, Cortisol 21,2ng/dl, FSH 1,66mUI/ml, Estradiol (E2) 45,9pg/ml, 
TSH 3,45mU/l, T4L 0,88ng/dL, Prolactina 13,4ng/ml, BHCG 0,05mUI/dL. RNM de abdome total: 
útero em AVF, morfologia e dimensões preservadas, endométrio de 4mm, sem lesões em adrenais. 
Massa sólido-cística em região anexial D de 8x6,8x7,6cm (Vol 220cm³), ovário E 3,6x1,0x1,3cm (Vol 
2,8cm³), linfonodos proeminentes no mesentério junto à artéria ileocólica (0,9cm); colonoscopia: 
alterações sugestivas de hiperplasia linfóide em íleo terminal, AP: mucosa de aspecto habitual. 
Realizada laparotomia exploradora com salpingooforectomia D; congelação transoperatória e 
revisão da cavidade abdominal normal. Evolução pós-operatória sp. AP: Ovário D com tumor 
de células de Sertoli-Leydig com elementos heterólogos e moderadamente diferenciado, cápsula 
intacta, ausência de envolvimento de superfície ovariana. Níveis de TT 20 dias após o procedimento: 
22ng/dL. Revisão em 2 meses: ocorreu a menarca, E2 20,1pg/ml, TT 14ng/dL, TL 0,43ng/dL, 
SHBG 9,4nmol/L, 17-Hidroxiprogesterona 90ng/dL. US abdome total sp. Raio X de tórax normal. 
Discussão: o tumor de células de Sertoli-Leydig pertence ao grupo de tumores do estroma ovariano 
e representa menos de 0,5% dos tumores ovarianos, sendo mais frequente na 2ª e 3ª década de 
vida. Caracterizado por alterações hormonais, sinais de virilização, anormalidades menstruais, 
hirsutismo, cliteromegalia, alteração de voz e massa palpável. Nesses casos a mensuração dos 
níveis hormonais é mandatória. Os valores de testosterona geralmente estão elevados e pelo 
menos 1 ? 3 tem virilização e menos de 1 ? 3 das pacientes tem sintomas de excesso de estrogênio 
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. Os tumores de Sertoli-Leydig são classificados em 4 subtipos. Os moderadamente diferenciados, 
os pouco diferenciados e os tipos retiformes podem ter elementos heterólogos. São tipicamente 
benignos, mas um comportamento maligno é mais provável em doenças de alto grau. A cirurgia é 
diagnóstica e terapêutica. Para tumores com elementos heterólogos ou padrão retiforme, a recidiva 
chega a 20%, sugerindo-se quimioterapia. Consultas de revisão e marcadores tumorais séricos são 
recomendados no seguimento .Estudos de imagem não são recomendados rotineiramente.

Conclusão: O tumor de células de Sertoli-Leydig é um tipo raro de tumor ovariano, sendo muitas 
vezes diagnosticado durante a investigação de quadro de hiperandrogenismo. O caso relatado 
refere-se a uma apresentação clássica de um quadro de virilismo, que pode ser uma das formas de 
manifestações desta patologia. 

Referências: 1. PASSOS, E. P. et al. (Org.). Rotinas em ginecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

2. UP TO DATE. Sex cord-stromal tumors of the ovary: Epidemiology, clinical features, and diagnosis 
in adults. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/sex-cord-stromal-tumors-of-the-ovary-
epidemiology-clinical-features-and-diagnosis-in-adults. Acesso em: 05 jul. 2021.

3. UP TO DATE. Sex cord-stromal tumors of the ovary: Management in adults. Disponível em: https://
www.uptodate.com/contents/sex-cord-stromal-tumors-of-the-ovary-management-in-adults. Acesso em: 
05 jul. 2021. 
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Introdução: O conhecimento da Bioquímica é essencial para a prática médica, por meio do 
conjunto de exames que as análises clínicas abrangem. Cerca de 70% das decisões médicas se 
baseiam em resultados de exames laboratoriais, que quando bem indicados e interpretados, 
evitam a necessidade de procedimentos complementares complexos e invasivos (SUMITA, 2017). 
Dessa forma, foi proposto a 8 alunos, atualmente cursando o V nível do curso de Medicina da 
UPF, a tarefa de escrever um livro sobre a aplicação da Bioquímica na prática médica, abordando-
se os principais exames laboratoriais nas diferentes áreas da Medicina. O projeto é orientado pelo 
professor da disciplina de Bioquímica I e II, e contará com a colaboração de médicos especialistas 
para a revisão do manejo clínico. O livro servirá como material de apoio para a prática clínica no 
ambiente hospitalar e também para os alunos que cursarão a disciplina de Bioquímica futuramente.

Metodologia: Tendo em vista que os testes bioquímicos compreendem mais de um terço de 
todas as investigações laboratoriais de um hospital, bem como a necessidade de compreendê-
los para a tomada de decisões médicas mais assertivas, o objetivo traçado foi o de desenvolver 
um livro destinado ao ensino clínico e fisiopatológico dos principais exames da prática médica 
à comunidade acadêmica da área da saúde, para orientar quanto às condutas a serem tomadas 
e facilitar o manejo das diversas situações. Dessa forma, em curto prazo, as metas estabelecidas 
foram a escolha dos principais assuntos a serem abordados em cada um dos capítulos, bem como 
a definição do layout a ser seguido para padronização da escrita. Os assuntos elencados para 
a escrita dos capítulos foram os seguintes: Equilíbrio Hidroeletrolítico; Equilíbrio Ácido-Base; 
Coagulograma; Metabolização dos Carboidratos; Função Tireoidiana; Função Pancreática; Função 
Hipofisária; Função Gonadal; Função Adrenal; Função Cardíaca; Função Hepática; Função Renal; 
Função Mineral e Óssea; Toxicidade por substâncias; Monitoramento de Fármacos; além de mais 
um capítulo sobre outros exames importantes na prática clínica. As metas estabelecidas a longo 
prazo foram a escrita dos capítulos pelos acadêmicos, estabelecendo-se a divisão de dois capítulos 
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para cada um dos alunos envolvidos, e a posterior revisão pelo professor orientador e por médicos 
especialistas convidados. Cada um dos capítulos aborda 2 a 3 parágrafos sobre a definição do 
exame em questão, e posteriormente, trata sobre generalidades do assunto, o que inclui o 
mecanismo de regulação, a correlação com a faixa etária do paciente, a influência por condições 
clínicas, a fisiopatologia e o quadro clínico. Além disso, são definidos nos capítulos os valores de 
referência dos exames, e ao final, uma tabela com as condições clínicas e fármacos que influenciam 
na concentração plasmática (elevação ou diminuição), além do manejo clínico das patologias que 
foram abordadas. Para a escrita de cada um dos capítulos, utilizou-se como referência bibliográfica 
pelo menos 5 livros sobre Bioquímica Clínica e pelo menos 3 artigos relevantes sobre o assunto 
em questão. Para selecionar os artigos a serem utilizados, foram consultadas as bases de dados 
PubMed e Scielo. Os dados sobre apresentação clínica, limites séricos, possíveis interações 
medicamentosas e manejo da situação do paciente foram então revisados e apresentados em forma 
de texto. Os principais livros utilizados como bibliografia foram os seguintes: “Tietz- Fundamentos 
de Química Clínica e Diagnóstico Molecular” (BURTIZ et al., 2016); “Manual de Exames- Hermes 
Pardini” (LABORATÓRIO HERMES PARDINI, 2014); e “Bioquímica Clínica: Aspectos Clínicos 
e Metabólicos” (MARSHALL et al., 2014). Foram organizados encontros virtuais do grupo com o 
professor orientador para acompanhamento do projeto e para dialogar sobre as decisões a serem 
tomadas quanto ao livro, que está em fase final de execução. 

Conclusão: Assim, os próximos passos para a finalização do projeto são a revisão de cada um 
dos capítulos escritos pelos médicos especialistas, e a finalização do livro até o final do ano de 2021, 
para a sua publicação pela Editora UPF e posterior utilização na prática diária. 

Referências: BURTIS, C. A. et al. Tietz Fundamentos de QUÍMICA. 7 ed. Elsevier, 2016. 

LABORATÓRIO HERMES PARDINI. Manual de Exames. 1 ed., 2014. 

MARSHALL, W. J. et al. BIOQUÍMICA CLÍNICA Aspectos clínicos e metabólicos. 3 ed. Elsevier, 2014. 

SUMITA, N. M. Excessos de exames: Desperdícios na Saúde. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, p. 
12, 2017. 
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Introdução: A Vancomicina (VAN) é o principal fármaco usado para o tratamento do 
Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). Porém, seu uso é limitado pelo dano renal 
agudo, proveniente da exposição à VAN. As doses iniciais apropriadas de VAN são críticas para 
atingir as concentrações necessárias para a atividade bactericida em pacientes gravemente doentes, 
sendo essas doses determinadas por protocolos. Porém, essas diretrizes são baseadas em estudos 
que possuem uma representação limitada de pacientes obesos, dessa forma, o cálculo de dose para 
essas pessoas pode levar a níveis séricos (NS) inadequados (DUNN et al., 2019). Portanto, este 
estudo teve por objetivo avaliar o ajuste de dose da VAN em pacientes com sobrepeso e obesidade, 
visando à manutenção de níveis séricos adequados e a prevenção de efeitos adversos.

Metodologia: Estudo de coorte retrospectiva em um hospital de ensino de grande porte, que 
avaliou pacientes adultos internados que utilizaram VAN no período de janeiro a dezembro de 
2019. Foram incluídos pacientes maiores de 12 anos e com IMC acima de 25kg/m². A avaliação do 
NS seguiu as orientações do protocolo do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. A amostra 
foi composta por 68 pacientes com sobrepeso ou obesidade, com média de idade de 55 anos, onde 
54%(37) eram mulheres, 93% estavam internados pelo SUS e 59%(40) estavam em UTI. A maioria 
dos pacientes (53%) estava com sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/m²); 32% com obesidade grau I (IMC 30-
34,9 kg/m²); 6% com obesidade grau II (IMC 35-39,9 kg/m²); e 9% com obesidade grau III (IMC >40 
kg/m²). As principais indicações para o uso de VAN foram: pneumonia (40%) e infecções de pele 
e partes moles (13%). As diretrizes atuais recomendam que a dose seja calculada baseada no peso 
atual (25-30 mg/kg como dose de ataque e 15-20 mg/kg como manutenção), com ajustes baseados 
em vancocinemia e função renal. O cálculo da dose ideal para pacientes obesos deve levar em 
consideração a estimativa de Clerance de creatinina (SCr) pela fórmula 9,656-[0,078×idade anos]-
[2,009×SCr]+[0,04×peso corporal real (kg)0,75]+[1,09×sexo (1 para masculino e 0 se feminino). A 
dose de manutenção foi calculada pela fórmula: Dose diária estimada=CL estimado (L/hora) × 
500 mg (hora/L). Não foi possível calcular a dose de manutenção de 11 pacientes por falta de 
informações. As doses de manutenção diárias da VAN tiveram uma variação considerável, 60% 
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dos pacientes usaram de 20-30 mg/kg. Quando avaliado o NS, observou-se 22 pacientes (36%) com 
subdose, dos quais 7 estavam tratando pneumonia e 6 bacteremia/infecções relacionadas a cateter 
venoso central, destes 18 estavam recebendo dose abaixo da indicada (3 pacientes não foi calculada 
dose ideal por falta de informações), 18 apresentavam perda de função renal antes do início da 
VAN, o que pode justificar a escolha de doses menores que as indicadas. O NS estava adequado 
para 15 pacientes, dos quais 10 não tinham perda de função renal. Ocorreu reação adversa em 
10 pacientes (14,9%), sendo que 9 tiveram nefrotoxicidade. A perda de função renal ocorreu em 
41,1%. Dez pacientes apresentaram associação da VAN com aminoglicosídeo sistêmico, que é fator 
de risco para nefrotoxicidade. Ao comparar nossa pesquisa com o estudo de CHOI et al. (2017), que 
avaliou 410 pacientes, 161 com obesidade classe I e II e 99 com obesidade classe III, observou-se 
que a nefrotoxicidade ocorreu em: 8,7% com obesidade classe I; 14,3% obesidade classe II e 26,3% 
com obesidade classe III. Pacientes com obesidade classe III apresentaram 3 vezes mais chances 
de desenvolver nefrotoxicidade quando comparados a pacientes não obesos e quase 2 vezes mais 
quando comparados a pacientes com obesidade classe I e II. Assim, em ambos os estudos se verifica 
a importância do cálculo de dose para pacientes obesos e a monitorização através do NS.

Conclusão: Calcular a dose de manutenção de vancomicina para pacientes obesos através da 
dose diária estimada e a monitorização através do NS são medidas que possibilitam o manejo 
adequado desses doentes, evitando, assim, subdoses, efeitos adversos e maior segurança para os 
pacientes.

Referências: CHOI, Y. C. et al. Intravenous Vancomycin Associated With the Development of 
Nephrotoxicity in Patients With Class III Obesity. Annals of Pharmacotherapy, v. 51, n. 11, p. 937–944, 
2017. 

DUNN, R. D. et al. Vancomycin volume of distribution estimation in adults with class III obesity. 
American Journal of Health-System Pharmacy, v. 76, n. 24, p. 2013–2018, 2019. 

DURAND, C. et al. Vancomycin Dosing in Obese Patients: Special Considerations and Novel Dosing 
Strategies. Annals of Pharmacotherapy, v. 52, n. 6, p. 580–590, 2018. 

DREW, R. H.; Sakoulas, G.. Vancomycin: Parenteral dosing, monitoring, and adverse effects in adults. 2021 
UpToDate.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 931.680
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Introdução: O estudo objetiva tratar brevemente acerca das condições em que se encontram as 
mulheres/jovens brasileiras na pandemia. Desse modo, a partir de uma revisão bibliográfica de 
artigos e notícias recentes, busca-se traçar as principais dificuldades encontradas pelas mesmas, 
sobretudo, as que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Assim, serão abordadas 
algumas dificuldades como: violência doméstica; trabalho doméstico e educação à distância. 

Metodologia: A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona a intensificação de problemas 
que já se faziam presentes no cenário mundial e nacional. Diante disso, encontra-se o Brasil onde 
as desigualdades sociais e as condições de vulnerabilidade são latentes e delicadas. Entre essas 
crises, pesquisas realizadas no ano 2020 e 2021, tem ressaltado com certa frequência um problema 
que por vezes é negligenciado: os efeitos produzidos pela pandemia na vida de mulheres e 
jovens. De fato, falar em “mulheres” é uma conceituação muito ampla, a pesquisa centraliza as 
abordagens em um público feminino pobre e em situação de vulnerabilidade social. Levando 
em consideração esse contexto, para Alves et al. (2020, p. 7) “o imperativo “fiquem em casa”, ao 
desdobrar-se em interrogação, permite que miremos sob outros ângulos o que à primeira vista se 
restringe à esfera privada - a violência doméstica e o trabalho doméstico”. O conceito de casa como 
sinônimo de “lar”, foi trazido para o Brasil com os ingleses no início do século XIX e deste então foi 
entendido como um espaço físico que carrega consigo noções subjetivas de harmonia e aconchego 
(PRIORE, 2020). No entanto, a conceituação deve ser problematizada, pois essas características 
não condizem com os dados apontados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2020) 
acerca do aumento de 27% de denúncias no “ligue 180”. Mesmo indicando heterogeneidades em 
diferentes realidades no território nacional, “para muitas mulheres confinadas com agressores/
as, as dificuldades em se fazer uma denúncia nos equipamentos públicos tem se intensificado” 
(ALVES et al., 2020, p. 5). Para além da violência doméstica, o site de notícias EL PAÍS (2021) nos 
apresenta outra problemática: o trabalho doméstico e a educação à distância. Evidenciou-se que 
a realidade de muitas jovens em idade escolar, tem se restringido ao cuidado da casa, dos irmãos 
e até mesmo dos filhos, repercutindo negativamente na aprendizagem escolar. Um exemplo 
disso, é a pesquisa realizada pela ONG Plan Internacional Brasil, que constatou entre 98 meninas 
participantes de alguns de seus projetos, que 98% estão fazendo algum trabalho doméstico em 
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casa, e antes da pandemia o número era de 57%. Aliada as funções domésticas, nesses contextos 
a educação a distância tona-se cada vez mais inaplicável com a ausência do acesso à internet e 
outros meios digitais. A Plan, salienta ainda que em ambientes onde há possibilidades de acesso, 
os meninos são prioritários, fazendo com que as meninas sejam relegadas a segundo plano. Ainda, 
como consequência da Covid-19 a Plan Internacional fornece outro dado alarmante: nove a cada 
dez meninas (88%) dizem que estão sentindo níveis altos ou médios de ansiedade. Tendo sido 
levantados entre 7 mil jovens em 14 países, incluindo o Brasil, os dados resumem alguns dos 
prejuízos sofridos pelas mulheres/jovens: problemas psíquicos; violência doméstica; trabalho 
doméstico em excesso e desigualdade no acesso à educação.

Conclusão: As experiências vivenciadas pelas mulheres na pandemia, ou já vivenciadas, agora 
intensificas, estão comprometendo cada vez mais suas vidas e no caso de jovens, seus estudos. 
Para a minimização de tais impactos, são necessárias políticas públicas que amparem as situações 
de vulnerabilidade social, garantindo proteção contra todo tipo de violência e acesso digno a 
educação para todos.

Referências: ALVES, Julia Somberg et al. Mulheres em tempos de pandemia: um ensaio teórico-político 
sobre a casa e a guerra. Psicologia e Sociedade. Belo Horizonte: UFMG, v. 32. 2020.

BETIM, Felipe. Não estudo nada há um ano. Fico em casa limpando e cozinhando. El País, 2021. 
Disponível em: < https://brasil.elpais.com/ciencia/>. Acesso em 20 de junho de 2021.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Violência doméstica durante a pandemia de 
Covid-19. São Paulo, v. 5, 2020. 

NOVE A CADA DEZ MENINAS SOFREM DE ANSIEDADE DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19, 
2020. Disponível em: <https://plan.org.br> Acesso em: 22 de junho de 2021.

PRIORE, Mary Del. Sobreviventes e guerreiras. Uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000. São 
Paulo: Planeta, 2020.
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Introdução: A presente pesquisa tem a intenção de brevemente apresentar como a revista 
Manchete veiculou os debates sobre a luta pela instituição do divórcio no Brasil em 1975 (dois anos 
antes da aprovação da lei no país). Assim, o estudo justifica-se por trazer cruzamentos importantes 
entre religião, política e poder e às questões da moral. Desse modo, entre os debates, percebeu-
se forte presença da Igreja Católica, contrariando a aprovação divorcista através de preceitos 
religiosos. Nesse sentido, travou-se um debate entre política e religião, pois as imposições religiosas 
queriam ser universais, ao passo que não poderiam ser aplicadas em todo tecido social brasileiro.

Metodologia: Conforme Hobsbawm (1995), a segunda metade do século XX vivenciou a 
chamada “revolução cultural”, iniciada através da família e da casa por meio das relações entre 
sexos e gerações, sendo observadas por todo o mundo. No Brasil, não foi diferente e dentre os 
debates levantados mais precisamente no que restringe o estudo em questão no ano de 1975, as 
páginas da revista Manchete deram visibilidade as discussões acerca dos debates pró e contra a 
instituição do divórcio no país. A temática divorcista vem sendo debatida desde o século XIX no 
Brasil, porém o acirramento dessas discussões teve ênfase entre os anos 1950 até o final da década 
de 1970. Dessa maneira, o ano de 1975, foi abordado nas páginas da revista como um período de 
ampla reinvindicação/reafirmação dos direitos femininos, isso porque fora intitulado pela ONU 
como o ano de libertação da mulher e, sobretudo, estava aliado com o contexto mundial. Nesse 
sentido, para atender o objetivo do estudo, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, 
exploratória e bibliográfica. Metodologicamente, orientou-se pela Análise de Discurso, proposta 
por Moraes (1999) e Zicman (1985). Apesar de representar os posicionamentos favoráveis a causa 
divorcista, citando parlamentares e seus argumentos para tal, percebeu-se que a imprensa buscou 
dar grande visibilidade às posições contrárias, destacando a voz do clero. Embora as relações 
entre Igreja e Estado não tenham sido uniformes durante o regime militar (1964-1985), o ano de 
1975 é caracterizado como um período de reaproximação e diálogos que, já teria sido iniciado 
em 1974 dentro do processo de abertura política evidenciada pelo governo Geisel. Mesmo não 
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aceitando a crítica dos bispos, o presidente considerava importante conservar boas relações com a 
hierarquia católica, pois, embora fosse de religião protestante, não podia subestimar a importância 
do catolicismo para a população brasileira (GOMES, 2014, p. 71). No que tange às concepções da 
Igreja, em temas relacionados à moral, os bispos costumavam ser bastante coesos. Assim, mesmo 
os que se destacaram pela defesa dos direitos humanos e da igualdade social não hesitaram 
em condenar a dissolução do matrimônio, pois estariam contrariando as “posições de Jesus” 
(GOMES, 2014, p. 75). A utilização da imprensa como fonte para a construção histórica é recente, 
visto que, por muito tempo os historiadores a rejeitaram, justificando a falta de objetividade na 
pesquisa. No entanto, hoje esse tipo de fonte ampliou-se consideravelmente. Diante disso, a revista 
Manchete constituiu-se como um dos mais importantes impressos em circulação durante toda a 
segunda metade do século XX a qual registrou e comentou grandes acontecimentos nacionais e 
internacionais, buscando formar sua visão de mundo aos leitores de 1975. 

Conclusão: Através dos estudos históricos, é possível tecer os encaminhamentos percorridos até 
o momento da aprovação definitiva da lei do divórcio no Brasil, evidenciando os debates ocorridos 
entre Igreja e Estado. A forma de representação social contida nas páginas dos impressos fornece 
um determinado significado do real, possibilitando a compreensão, também, da opinião pública 
da época.

Referências: DE LUCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla 
Bassanezi (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005.
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HOBSBAWM, Eric. Era Dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 
1995.

MORAES, Roque. Análise de Conteúdo. Revista Educação. Porto Alegre, v.22, n. 37, p.7-32, 1999.
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História. São Paulo, v. 4, p. 89- 102, jun, 1985.
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Introdução: Quando falamos sobre Cultura surda, muitos ficam surpresos e ocorre o surgimento 
de dúvidas recorrentes, por exemplo, como pode haver uma cultura surda? Será que nas festas dos 
surdos há música? O que é Libras? Muitos argumentam como foram as experiências com os surdos, 
dizendo que a maioria das vezes ao ver duas pessoas conversando por meios de sinais acabam sem 
saber o que fazer ou como agir. Dúvidas ocorrem porque as pessoas não têm conhecimento sobre 
como é o mundo dos surdos e acabam fazendo suposições. Normalmente quando mencionamos 
a palavra “surdo”, automaticamente, para pessoas que não têm conhecimento, vem a imagem de 
pessoas isoladas e que é preciso estar na cultura ouvinte para conviver em sociedade. Ao imaginar 
o mundo sem som, vem um pensamento aterrorizante e que se encaixa ao estereótipo que projetam 
os membros da comunidade surda. Assim, esse trabalho objetiva tratar a Cultura Surda, seus 
conceitos e entendimentos nos contextos em que estão inseridos os surdos. 

Metodologia: Algumas representações sobre comunidade surda são equivocadas, pois o surdo 
não vive isolado e impossibilitado de se comunicar, simplesmente eles têm seu jeito de agir 
diferente de sujeitos ouvintes. De acordo com o relato de Magnani (1996), ao se deparar em uma 
festa Junina na comunidade surda: ‘Foi uma experiência diferente, estava em uma festa com cerca 
de dois mil surdos, eu nunca tinha visto tantos surdos junto e ali eu era a estranha, não falava com 
eles, não entendia o que falavam, sentia - me em outro lugar cuja língua e costumes não conhecia. 
No início fiquei constrangida, mas depois comecei circular no meio deles e socializar.” Percebe-
se com o depoimento o quanto o novo, o não conhecido traz medos e desafios. Pode-se dizer que 
os sujeitos ouvintes vêem os sujeitos surdos como diferentes e às vezes zombam deles por não os 
conhecê-los, mas e se a situação fosse contrária, como ocorreu com Magnani Wrigley (1996.p.71) 
explica que a política ouvinista predominou dentro do “padrão” que a sociedade criou e demonstra 
táticas de atitudes reparadora corretiva da surdez, considerando-a como defeito e doença, sendo 
necessário tratamentos para normalizá- la. Assim, percebe-se que muitos fatores influenciam,pois 
não depende somente dos ouvintes, depende, também, do entendimento dos surdos e de como é 
necessário que a sociedade tenha condições de comunicação eficaz com o surdo. A cultura surda é 
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o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá -lo a fim de torná-lo acessível e habitável 
ajustando-o com suas percepções visuais, as quais vão contribuir para a definição das identidades 
surdas e das almas das comunidades surdas. Isso quer dizer que a língua abraça as ideias, crenças, 
costumes e hábitos da comunidade surda. (PERLIN, 2004) Dessa maneira, é possível dizer que 
as identidades surdas são construídas dentro das representações possíveis da cultura surda, elas 
são moldadas de acordo com o maior ou menor receptividade cultural assumida pela pessoa. E 
dentro dessa receptividade cultural surge aquela luta política ou consciência oposicional pelo qual 
o indivíduo representa a si mesmo, se defende da homogeneização dos aspectos que o tornam 
menos habitável da sensação de invalidez de inclusão entre os deficientes sociais. (PERLIN, 2004) 
Nesse sentido, este trabalho procura incentivar os estudos da cultura surda e de como o sujeito 
surdo pode ser inserido na sociedade, através de trabalhos de conscientização voltados para a 
comunidade em geral. Para tanto, são oferecidas oficinas de apoio para os sujeitos surdos na APAS 
que envolvem docentes e estudantes universitários. As oficinas são quinzenais e possibilitam o 
contato com a cultura surda. Os resultados são preliminares, mas indicam que para que a sociedade 
entenda e aceite a cultura surda é necessário que o próprio sujeito surdo aceite e compreenda sua 
cultura. 

Conclusão: Como investigado, percebe-se que por mais que nasçam surdos, em determinado 
país com determinada cultura, na comunidade surda existe outra cultura que exprime valores, 
crenças e ideais. Assim, faz-se necessário trabalhar com questões de cultura e identidade surda 
com os próprios sujeitos surdos e com a comunidade. 

Referências: O 2008 Karin Strobel  
 
Editora da UFSC  
 
Campus Universitário - Trindade  
 
Caixa Postal 476 88010-970 - Florian6polis/SC  
 
Fones: (48) 372 1-9408, 372 1-9605 e 372 1-9686  
 
Fax : (48) 3721-9680  
 
edufsc@editora.ufsc.br  
 
www.editora.ufsc.br  
 
Direção editorial e capa:  
 
Paulo Roberto da Silva  
 
Revisão técnico-editorial:  
 
Aldy Verges Maingué  
 
Editoração:  
 



Página 1234

Victor Emmanuel Carlson  
 
Revisão:  
 
Sueli Fernands  
 
Ficha Catalográfica  
 
(Catalogação na fonte pela Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina)  
 
S9 19i Strobel, Karin  
 
As imagens do outro sobre a cultura surda / Karin Strobel.  
 
- Florian6polis : Ed. da UFSC, 2008.  
 
118p. : il.  
 
inclui bibliografia. 



Página 1235

COLOTOMIA PARA REMOÇÃO DE FECALOMA EM CANINO 

Autor Principal: Leandro Peruzzo

leandroperuzzomedvet@gmail.com

Coautores: Leandro Peruzzo; Roberta do Nascimento Libardoni; Andressa Splenger; Júlia Tonioli; 
Cinthia Garcia; Carolina Andrade Romani

Orientador: Renato do Nascimento Libardoni

Área: Ciências Agrárias

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Relato de Caso

 

Introdução: O megacólon é caracterizado por uma distensão exacerbada de todo cólon ou parte 
dele devido a hipomotilidade, associada a constipação e retenção fecal (coprostase), induzindo a 
formação de fecaloma. Pode ser de origem congênita ou adquirida (BOJRAB, 2005), traumática, 
mecânica, metabólica, neurológica, tumoral (MORAILLON et al., 2013). As fezes retidas no cólon 
por períodos prolongados desidratam e solidificam devido à continuada absorção de água, 
dificultando a eliminação pela ampola retal e tornando o procedimento extremamente doloroso. 
O conteúdo fecal pode se tornar tão grande e firme que fica impossível passar através do canal 
anal. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico cirúrgico de um canino com megacólon e 
remoção do fecaloma através da técnica de colotomia.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo um canino, 
macho, não castrado, sem raça definida, com 7 anos de idade, pesando 21 kg. Tutor relatou que 
o paciente não defecava a mais de 20 dias, e que já haviam realizado enemas em outra clínica 
veterinária, porém sem sucesso clínico. Ao exame clínico o paciente apresentava-se hidratado, 
mucosas normocoradas, ausência de hipertermia, presença de algia e distensão abdominal. O 
paciente foi submetido a coleta de sangue para realização de hemograma e bioquímico, os quais 
não apresentaram alterações, além de exames de raio x e ultrassonografia abdominal. Nos exames 
de imagem foi constatado aumento exacerbado em região de cólon, hipomotilidade e presença de 
abundante conteúdo fecal, promovendo distensão da região e formação de fecaloma. O tratamento 
clínico foi conduzido durante 2 dias, porém sem sucesso. Sendo assim, o paciente foi submetido 
a procedimento cirúrgico de colotomia para remoção do conteúdo fecal. Após o canino estar em 
plano anestésico, iniciou-se o procedimento através de incisão de pele pré retro umbilical com 
desvio lateral esquerdo ao prepúcio, divulsão do subcutâneo, hemostasia, celiotomia, identificação 
do cólon ascendente, transverso e descendente. O cólon estava repleto de fezes ressecadas e firmes. 
Por conseguinte, fez-se uma incisão em região avascular de cólon transverso e remoção de todas 
as fezes através de ordenhamento até o local da incisão. Realizada lavagem com solução de ringer 
lactato aquecido do campo operatório e o isolamento do cólon externamente a cavidade abdominal 
para evitar contaminação, bem como a utilização de compressas umedecidas para auxiliar na 
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proteção da cavidade abdominal. Após a remoção de todo conteúdo e lavagem abundante, fez-se 
uma enterorrafia com náilon 3-0 em padrão isolado simples. Ao término da sutura foi realizado o 
teste de extravasamento de conteúdo entre os pontos através da administração de ringer lactato no 
lúmen e pinçamento proximal e distal do local suturado. Concluído que não havia extravasamento 
foi realizada omentopexia acima da sutura. Para evitar ao máximo a presença de contaminação 
fez-se lavagem da cavidade abdominal com 1 litro/kg de ringer lactato aquecido. A síntese da 
musculatura foi efetuada com náilon 2-0 em padrão sultan, redução do subcutâneo com náilon 
3-0 em padrão zigue zague e dermorrafia com náilon 4-0 em padrão sultan. Após quatro dias 
do procedimento cirúrgico foi realizado novo exame de ultrassonografia onde não foi observado 
presença de peritonite. Assim o paciente recebeu alta médica e enfatizou-se ao tutor a necessidade 
de nutrição com ração de qualidade. Após 10 dias, paciente retornou para remoção dos pontos e 
encontrava-se ativo. Tutor relatou que estava defecando com a consistência pastosa devido a nova 
dieta.

Conclusão: O diagnóstico de fecaloma dever ser realizado de forma rápida, unindo o histórico 
do paciente, exame clínico, laboratoriais e de imagem a fim de se atenuar os efeitos da dilatação 
exagerada do lúmen intestinal e alteração do seu fluxo, por meio da escolha terapêutica mais 
adequada em cada caso, podendo ser conservativa ou cirúrgica.

Referências: FOSSUM, Theresa Welch (ORG.). Cirurgia do sistema digestório. In: Cirurgia de pequenos 
animais. 4. ed., p. 548-551, Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

MORAILLON, R,; LEGEAY, Y.; BOUSSARIE, D.; SE?NE?CAT, O. Manual Elsevier de Veterina?ria: 
Diagno?stico e tratamento de Ca?es, gatos e animais exo?ticos. 7 ed., p. 949-951, Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013.
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Introdução: Entrópio é a inversão da margem palpebral, o qual pode ser conformacional de 
desenvolvimento, espástico ou cicatricial (FOSSUM, 2021). O entrópio é classificado como um 
defeito de desenvolvimento (primário) ou uma lesão adquirida (secundário), resultante de outras 
alterações oculares, podendo haver uma superposição entre as duas situações (BEDFORD, 1999). 
Alguns autores incluem um terceiro tipo, o entrópio espástico, resultante de dor ocular crônica. 
A diferenciação entre a espasticidade presente nos demais tipos e a existência em um eventual 
entrópio espástico primário é motivo de controvérsia entre os pesquisadores (GELATT, 2003). Os 
pelos roçam na córnea, causando irritação, epífora, blefaroplasmo, conjuntivite, úlcera de córnea e 
ceratite pigmentar (FOSSUM, 2014). O objetivo deste trabalho é relatar o caso de entrópio crônico 
corrigido cirurgicamente pelo método de blefaroblastia de Hotz- Celsus em canino.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um 
canino, fêmea, não castrado, da raça Chow-Chow, com 3 anos de idade, pesando 22 kg, com 
histórico de apresentar alteração no olho direito, ficar piscando e presença de secreção ocular há 
meses. No exame físico notou-se secreção ocular e blefaroespasmo, e observado o entrópio na 
pálpebra inferior direita. Foram solicitados exames de sangue como hemograma completo e perfil 
bioquímico. No hemograma não foram observadas alterações e no exame bioquímico, constatou-
se hiperalbuminemia e a creatinina apresentava-se no limite superior. A paciente foi encaminhada 
para cirurgia de correção de entrópio da pálpebra inferior direita, mantida sob anestesia inalatória 
com isoflurano. Iniciada a cirurgia, com auxílio de uma pinça anatômica, estendeu-se a pele na área 
do entrópio, avaliando o tamanho da elipse que será removida. Na margem palpebral inferior, foi 
realizada uma incisão com formato de meia lua com distanciamento da margem palpebral de 2 a 
3 mm, realizando a remoção através de pregueamento com a tesoura de Metzenbaum. A síntese 
do local foi realizada com pontos de pele em padrão isolado simples com nylon 4-0, iniciando na 
porção central da incisão. A paciente recebeu alta médica com prescrição de dipirona (25mg.kg-
1TID/VO) durante 3 dias, cefalexina (15mg.kg-1/BID/VO) durante 7 dias, meloxicam (0,1mg.kg-
1SID/VO) durante 2 dias, omeprazol (1mg.kg-1SID/VO) durante sete dias, e aplicação de colírio 
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lacrima Plus de lágrima artificial cinco vezes ao dia, durante seis dias. Além dos cuidados pós-
operatórios como limpeza dos pontos e manter o paciente de colar elisabetano até a remoção dos 
pontos.

Conclusão: Raças com excessivas dobras de pele na face apresentam maior potencial de 
complicações na cirurgia de entrópio por requerem ressecção concomitante, o que pode alterar 
a aparência. Embora nem sempre seja possível obter um contorno palpebral completamente 
normal, os sinais associados ao entrópio resolvem-se após a apropriada seleção e realização dos 
procedimentos. 

Referências: FOSSUM, Theresa Welch (ORG.). Cirurgia do Olho. In: Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

BEDFORD, P.G.C. Diseases and surgery of canine eyelid. In: GELATT, K.N. (Ed.). Veterinary 
ophthalmology 3.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999. p.535-568.
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Introdução: Considera-se que a qualidade do leite está diretamente relacionada com a sanidade 
do rebanho, a Contagem de Células Somáticas (CCS) é um dos principais indicadores da qualidade 
do leite, considerada normal quando inferior a 200.000 cel/mL sendo que, acima disto pode indicar 
que o animal esteja enfrentando algum processo inflamatório ou infeccioso que por sua vez pode 
interferir na concentração de sólidos no leite (MÜLLER, 2002). A lactose é o principal carboidrato 
do leite, sendo que é o sólido com menor variação (COSTA et al,. 2019). A Instrução Normativa nº 
76/2018 prevê que a média geométrica trimestral de CCS deve ser igual ou inferior a 500.000 cel/
ml e que os teores de lactose sejam iguais ou superiores a 4,3g/100mL (BRASIL, 2018). Acredita-
se que a elevação da CCS possa acarretar redução nos teores de lactose, diminuindo a qualidade 
nutricional do leite. O objetivo deste trabalho é correlacionar a CCS com os teores de lactose no 
leite. 

Metodologia: A pesquisa utilizou o banco de dados do Serviço de Análises de Rebanhos 
Leiteiros (SARLE) da Universidade de Passo Fundo. Foram analisadas 409 registros de amostras 
de leite para composição química e contagem de células somáticas. O laboratório faz parte da Rede 
Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL), órgão credenciado no Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento. Foram utilizados os registros obtidos de amostras de leite cru refrigerado coletado 
em tanque de expansão e enviadas para análise no SARLE no período de 01 de janeiro de 2018 a 
31 de julho de 2021. A composição do leite foi analisada por tecnologia do infravermelho proximal 
Transformada de Fourier (FTIR) e a Contagem de Células Somáticas foi por citometria de fluxo 
utilizando equipamentos com Sistema Delta. Os dados foram submetidos a análises descritivas e 
correlação de Pearson. A média de CCS registrada no presente trabalho foi de 800,44 x 10³ céls/
mL, sendo o valor mínimo registrado de 190 x 10³ céls/mL e o valor máximo de 2.174 x 10³ céls/
mL. A CCS no leite é um parâmetro importante para determinar a saúde de uma vaca em lactação 
pois, demonstra se esse animal está com algum problema de saúde ou mastite (VARGAS et al., 
2009). Para os teores de lactose, a média registrada foi de 4,41 g/100 g, o valor máximo registrado 
foi de 4,86 g/100 g e o menor de 3,94 g/100 g. Na análise de Pearson observou-se uma correlação 
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negativa de -0,30 entre os teores de CCS e lactose. Sabe-se que a lactose é um dos componentes 
mais estáveis no leite (COSTA et al., 2019) e sua diminuição pode ser explicada pelo consumo 
da lactose pelas bactérias que ocasionam a mastite e/ou pelas lesões celulares ocasionadas pela 
condição inflamatório que interfere nos mecanismos celulares, interferindo na síntese da lactose. 

Conclusão: Produzir leite e derivados lácteos que atendas os requisitos sanitários e nutricionais 
são premissa a serem consideradas para a sustentabilidade do setor leiteiro. 

Referências: Instrução Normativa, n° 76, de 26 de novembro de 2018. Regulamenta a identidade e as 
características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite 
pasteurizado tipo A. 2018. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

COSTA, A. et al. Invited review: Milk lactose—Current status and future challenges in dairy cattle. Journal 
of Dairy Science, v. 102, n. 7, p. 5883–5898, 2019. 

MÜLLER, E. E. Qualidade do leite, células somáticas e prevenção da mastite. Anais do II Sul: Simpósio 
sobre Sustentabilidade da Pecuária Leiteira na Região Sul do Brasil. v. d, p. 206–217, 2002. 

VARGAS, R. T. et al. Mastite Em Novilhas: Importância E Controle. Ciência Animal Brasileira, v. 0, n. 0, p. 
1–21, 2009. 
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Introdução: A contagem de células somáticas (CCS) é um indicador aceito internacionalmente para 
determinar a qualidade sanitária do rebanho. O efeito que a utilização de leite com alta CCS exerce no 
processamento tecnológico e qualidade dos queijos varia entre os tipos de queijo (LE MARÉCHAL 
et al., 2011). A fabricação de queijo começa com a seleção microbiológica e química do leite, por isso, 
é essencial que o leite seja livre de antibióticos e quanto melhor a qualidade microbiológica, maior 
será a chance de sucesso na fabricação do queijo, portanto, um leite de qualidade superior deve 
ser usado (PAULA et al., 2009). A Instrução Normativa 76 do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) a qual fixa os teores de identidade e qualidade do leite cru, determina que 
o máximo tolerado para que o leite seja considerado de qualidade é de 500.000 céls/mL. O presente 
trabalho tem como objetivo investigar o impacto das CCS no rendimento dos queijos. 

Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida através das coletas de leite em fazenda comercial com 
vacas da raça Jersey submetidas ao mesmo manejo ambiental e nutricional. A seleção das vacas 
foi baseada no número de células somáticas. Amostras de leite foram analisadas em equipamentos 
automatizados utilizando a tecnologia da citometria de fluxo e classificados em leite com baixas CCS 
(79.000 cs/mL de leite) e leite com altas CCS (3064.000 cs/mL de leite). O leite destinado a produção 
de queijos foi ordenhado nas duas ordenhas do dia e armazenado sob refrigeração a 4°C durante 
24 horas. O queijo foi produzido conforme a metodologia proposta por Paula et al, (2009), sendo 
utilizados 20 litros de leite com baixas e 20 litros de leite com alta CCS para produção do queijo tipo 
prato. O leite com baixas CCS apresentou maior concentração de componentes químicos sendo: 
5,31% a mais de gordura, 8,94% a mais de proteína, 7,95% a mais caseína, 13,64% a mais de lactose, 
8,85% a mais de sólidos totais e 10,06% a mais de sólidos não gordurosos quando comparado com 
a vaca B. O queijo produzido com o leite com baixas CCS reteve menor quantidade de água (8,96%) 
quando comparado com o queijo com alta CCS (36,04%). Durante a industrialização do leite foi 
possível observar maior dificuldade para a coagulação da massa no leite com elevadas CCS o que 
de acordo com Raynal-Ljutovac et al. (2007) se deve a alta correlação positiva entre o aumento do 
pH e as propriedades de coagulação quando se utiliza leite de vacas com alta CCS. A redução do 
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teor de caseína na produção de queijo tem sido diretamente relacionada com a utilização de leite 
com altas CCS, além do aumento no tempo de coagulação do coalho e teor de umidade do queijo. 
Estima-se que a glândula mamária com mastite altera a permeabilidade do epitélio glandular 
aumentando a drenagem de K e Cl para o leite. Estes eletrólitos podem contribuir com a retenção 
de água no queijo fresco. A CCS interfere negativamente na composição do leite o que acarreta 
diminuição nos teores de sólidos e no rendimento industrial. Fatores depreciativos foram relatados 
por Raynal-Ljutovac et al. (2007) investigando o efeito que a alta CCS gera não só na produção e 
composição do leite, mas também na aptidão e rendimento para a fabricação de queijos. Nesse 
estudo, para produzir um quilograma de queijo, considerando a matéria seca, foi necessário 10,92 
litros de leite com baixas CCS e 13,33 litros de leite com elevadas CCS. Considerando o intervalo 
de CCS utilizado nesse estudo as perdas em rendimento para uma indústria que processa 100.000 
litros de leite por dia podem alcançar prejuízos de 1.655,12 kg de queijo a menos quando o leite 
processado tiver 3064.000 cs/mL. Somado a isso, a alta CCS pode provocar a produção de sabores 
não desejados e problemas de textura, além de sabores de ranço lipolíticos e oxidativo em queijos 
do tipo cheddar, flavor em queijos do tipo Muçarela e Prato, entre outros. 

Conclusão: A CCS impacta de maneira negativa na produção de queijos, sendo necessário a 
adoção de manejos que visem minimizar essa ocorrência para que o produto, o queijo tenha a 
garantia da melhor qualidade.

Referências: BRASIL. Instrução Normativa n. 76, de 26 de novembro de 2018. Regulamento técnico de 
identidade e qualidade de leite cru refrigerado. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

DE PAULA, J. C. J. et al. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE FABRICAÇÃO DE QUEIJO: DO HISTÓRICO À 
SALGA. Rev. Inst. Latic. “Cândido Tostes”,, nº 367/368, v. 64, p. 19-25, 2009.

LE MARÉCHAL, C. et al. Mastitis impacto n technological properties of milk and quality of milk products 
– a review. Dairy Science and Technology, v. 91, p.247-282, 2011. 

RAYNAL-LJUTOVAC, K et al. Somatic cells of goat and sheep milk: Analytical, sanitary, productive and 
technological aspects, Small Ruminant Research, v. 68,p. 126-144, 2007
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Introdução: No Brasil, os adolescentes que praticam atos infracionais são punidos 
pedagogicamente com as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Atualmente, uma das medidas mais utilizadas é a prestação de serviço à 
comunidade (PSC), e nesse aspecto, é importante refletir acerca da sua legalidade, aplicabilidade 
e eficácia. O ECA e a Lei 12.594/12 trazem ferramentas que devem ser utilizadas para garantir a 
eficácia da medida. O plano individual de atendimento (PIA) é uma das ferramentas, que deve 
ser tratado e orientado juntamente à PSC, possibilitando reeducação plena dos participantes em 
caso de aplicação adequada, sendo esse o principal objetivo do estudo. Ao fim, se demonstra a 
possibilidade e a necessidade de implementação de um acompanhamento individual aquém da 
PSC, que abranja a família, o meio social e o adolescente, em um único tratamento de reeducação. 

Metodologia: Ao analisar o contexto histórico, na época do Brasil colônia, o patriarca da família 
era autoridade máxima em sua casa, e era assegurado a ele o direito de castigar a sua prole como 
forma de correção, ou seja, o pai analisava a conduta do filho, decidia qual a tipificação do delito, o 
filho não tinha o direito a defesa, o pai o condenava e aplicava a pena (AMIN, 2019, p. 51). Naquela 
época, os menores de 14 anos eram lembrados somente no Código criminal do império, aonde 
eles poderiam ser condenados como se adultos fossem se o juiz entendesse que aquele ser em 
desenvolvimento possuía discernimento de seus atos (SPOSATO, 2011, p. 61). Esse tempo obscuro 
perdurou até o início do século XX com a chegada do Código de Menores que elevou a maioridade 
pena de 9 para 18 anos e proibiu a prisão das crianças e dos adolescentes. Após o contexto 
histórico, destaca-se que, atualmente, a problemática se encontra na omissão ou a falta de cuidado 
do poder judiciário e do poder executivo em não observar a Lei 12.594/12, quando da aplicação 
das medidas socioeducativas para aqueles adolescentes que cometeram um ato infracional. A Lei 
do 12.594/12 traz a forma de implementação do sistema em âmbito municipal e indica o caminho a 
ser trilhado para a execução das medidas socioeducativas. Conforme Mario Luiz Ramidoff, “A Lei 
do 12.594/12 é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução 
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de medidas socioeducativas” (2017, p. 14). Desta forma, a 12.594/12 indica que o procedimento 
inicia com a homologação do acordo com o Ministério Público ou através de sentença judicial, 
que encaminha o adolescente para uma equipe técnica, para descobrir as habilidades que aquele 
o adolescente possui para desenvolver as atividades compatíveis no local que foi determinado a 
sua PSC. É importante dizer que com a inclusão da equipe técnica no seio familiar, pode identificar 
se naquele momento a família se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Diante 
da constatação da vulnerabilidade a equipe técnica deve aplicar a medida de proteção elencada 
no artigo 101, inciso IV do ECA, ou seja, inserir a família em um programa governamental de 
distribuição de renda, com o objetivo de sessar a situação de vulnerabilidade. A PSC, aplicada de 
forma isolada, talvez não obtenha os resultados esperados, devido a fatores distintos que estão 
vinculados ao núcleo familiar do jovem, como a falta de estrutura física e psíquica. Com isso, a 
aplicação de medidas protetivas de forma cumulativa pode aumentar o nível de eficiência esperada 
Adiante, a execução da PSC é acompanhada pela equipe técnica que irá elaborar o relatório de 
acompanhamento das atividades até o final do cumprimento da medida. Esse procedimento 
infelizmente hoje é uma utopia na maioria dos municípios brasileiros (RAMIDOFF, 2017, p. 15), 
devido à falta de estrutura física e também pela falta de profissionais capacitados para realizar o 
acompanhamento do adolescente no cumprimento da medida. 

Conclusão: O resultado do estudo demonstrou que se aplicado a legislação brasileira existente, 
os resultados serão positivos, ou seja, o adolescente irá compreender que está executando a PSC 
por ter cometido um ato infracional. Mas, mais do que isso, o adolescente irá executar uma tarefa 
à qual ele domina, evitando a frustação e a humilhação, em um local que poderá despertar um 
sentimento de solidariedade. 

Referências: AMIN, Andréa Rodrigues. O direito material sob o enfoque constitucional. In: MACIEL, 
Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (Org.). Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos 
e práticos. 12. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2019. 

RAMIDOFF, Luiz Mario. Sinase: Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. 

SPOSATO, Karyna Batista. Elementos para uma teoria da responsabilidade penal de adolescentes. Tese 
(Doutorado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia - 
UFBa. 227p. Salvador, 2011.
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Introdução: As Áreas de Preservação Permanente (APPs), são locais protegidos de extrema 
importância biológica, pois tem o importante papel de conservação e manutenção de diversos 
fatores e componentes ambientais, que visam a estabilidade do ecossistema, como fauna, flora, 
recursos hídricos, o fluxo gênico entre espécies, o solo, o bem-estar das populações humanas, entre 
outros (CAMPAGNOLO et al. 2017). Neste contexto, o grupo vegetal das samambaias e licófitas 
forma uma importante sinúsia dentro dessas APPs, visto que possuem uma capacidade adaptativa 
muito grande, estando presentes em diversos tipos de ambientes, podendo ser utilizadas como 
bioindicadores da qualidade ambiental (TRAVASSOS; JARDIM; MACIEL, 2014). Por isso, o 
objetivo deste trabalho, foi fazer um levantamento de espécies desses grupos vegetais dentro de 
uma Área de Preservação Permanente na Universidade de Passo Fundo, Campus I. 

Metodologia: A área amostral foi uma Área de Preservação Permanente da Universidade de 
Passo Fundo Campus I (APP-UPF), localizada aos arredores do Instituto de Ciências Biológicas, e 
está dentro do bioma da Mata-Atlântica, possuindo espécies nativas, exóticas e invasoras. Foram 
feitas duas expedições em dias separados, que se basearam no método de caminhamento, que 
consiste em caminhadas aleatórias pela área, no objetivo de encontrar indivíduos de samambaias 
e licófitas. Ao serem localizados foram feitos registros fotográficos, coletas dos indivíduos, sendo 
imediatamente herborizados ao herbário RSPF. As identificações foram feitas no momento da coleta 
ou posteriormente em laboratório, através de caracteres morfológicos e chaves de identificação. 
Ao final, foi elaborada uma lista das espécies das samambaias e licófitas que haviam na área de 
estudo. Foram encontradas 37 espécies, 27 gêneros e 16 famílias ao todo. Para as samambaias são 
35 espécies, 25 gêneros e 14 famílias; para as licófitas são 2 espécies, 2 gêneros e 2 famílias. As 
licófitas foram representadas por Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) e Selaginella muscosa 
(Selaginellaceae). As famílias que mais se destacaram foram Polypodiaceae e Thelypteridaceae, 
ambas apresentando 4 gêneros e 6 espécies, seguidas de Pteridaceae com 3 gêneros e 5 espécies, 
e Blechnaceae com 2 gêneros e 3 espécies. A diversidade é bastante parecida com a de Nervo 
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& Buzatto (2018), que realizaram um estudo preliminar da ocorrência desses grupos dentro da 
Reserva Particular do Patrimônio Natural da Universidade de Passo Fundo (RPPN-UPF), onde 
encontraram 42 espécies de samambaias, dentro de 28 gêneros e 12 famílias, e apenas Selaginella 
cf. muscosa como representante das licófitas; esses últimos números se mostram bastante próximos 
aos encontrados no presente estudo. Além disso, as mesmas 3 famílias, com exceção de Blechnaceae, 
se destacaram no presente trabalho e no de Gonzatti (2018), que fez um estudo de samambaias e 
licófitas presentes na Reserva Biológica Estadual da Mata Paludosa, localizada no município de 
Itati, no norte do Rio Grande do Sul, ocupada também por remanescentes de Mata Atlântica; o 
mesmo encontrou uma diversidade de 79 espécies e 18 famílias, cujo este último número, está bem 
próximo do número de famílias encontrado no estudo da APP-UPF. Essas comparações mostram 
que, mesmo com a pequena extensão da APP-UPF, a mesma possui uma alta diversidade de 
samambaias e licófitas. O número de espécies não tão expressivo dentro das famílias, pode estar 
relacionado com o fato da área ter sido implementada recentemente, e espécies invasoras e exóticas 
terem se instalado por todo o ambiente, podendo comprometer o estabelecimento de alguma 
espécie. Também nela são frequentemente feitos trabalhos acadêmicos, trilhas interpretativas 
(educação ambiental) e expedições a campo, podendo tornar o local ainda mais alterado, sofrendo 
com efeitos de borda e ação antrópica.

Conclusão: A diversidade de samambaias e licófitas encontrada na APP-UPF é considerada 
alta. Fica clara a importância de ações de preservação e de um manejo a ser realizado na área, 
principalmente em relação às espécies arbóreas exóticas e invasoras, no objetivo da recuperação 
mais natural possível do ambiente, e para minimizar os danos já existentes. 

Referências: GONZATTI, F. Checklist of ferns and lycophytes in a remnant of atlantic forest in the state of 
Rio Grande do Sul, Brazil. Rodriguesia, [s. l.], v. 69, n. 4, p. 1893–1908, 2018.

CAMPAGNOLO, Karla et al. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE UM RIO E ANÁLISE DA 
LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 27, n. 3, 
p. 831-842, set. 2017.

NERVO, M. & BUZATTO, C. R. Samambaias e licófitas da RPPN – UPF. In: III SEMINÁRIO SUL-
BRASILEIRO SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA ARAUCÁRIA, 2018, Passo Fundo, p. 112-115. 

TRAVASSOS, C. C.; JARDIM, M. A. G.; MACIEL, S. Florística e ecologia de samambaias e licófitas como 
indicadores de conservação ambiental. Biota Amazônia, Macapá, v. 4, n. 4, p. 40-44, dez. 2014.
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Introdução: O objetivo deste trabalho é avaliar a ação antimicrobiana do Hipoclorito de Cálcio 
(Ca(OH)2) e de Sódio (NaOCl) na concentração de 0,5% em dentes unirradiculares infectados 
com Enterococcus faecalis. Um fator crítico na fase do preparo do canal radicular é a confirmação 
da eficácia do seu processo de desinfecção (HAAPASALO et al., 2014). Alguns microrganismos 
como o Enterococcus faecalis são difíceis de serem eliminados do interior dos túbulos dentinários, 
pois apresentam resistência a diversas substâncias antimicrobianas utilizadas durante o preparo 
químico-mecânico, principalmente quando organizados em biofilmes (DE ALMEIDA et al., 2014; 
DAL BELLO et al., 2018). Investigar a sua efetividade in vitro possibilitará indicá-lo como irrigante 
do canal radicular. 

Metodologia: O hipoclorito de cálcio é um potente agente desinfetante que pode ser utilizando 
para esta finalidade, pois consegue liberar uma quantidade de cloro ativo superior ao NaOCl 
(LEONARDO et al., 2016). Além disso, os estudos realizados até o momento, mostram um padrão 
de alteração na estrutura dentinária com dano menor dessa estrutura. Sendo em proporções 
significativas as alterações no colágeno dentinário quando comparado ao NaOCl (CECCHIN 
et al., 2017) e com efetividade antimicrobiana similar (SOLIGO et al., 2018). O NaOCl para ser 
efetivo frente o Enterococcus faecalis precisa de uma concentração mínima de 5,25% (RETAMAZO 
et al., 2010). No entanto, quanto mais elevada a sua concentração maiores são as alterações nas 
propriedades mecânicas e mudanças nos componente orgânicos da dentina (CECCHIN et al., 
2015). O protocolo desta pesquisa foi embasado em estudos prévios e estudo piloto (DE ALMEIDA 
et al., 2014, DE PAULA et al., 2019). Visando remover resíduos pulpares e padronização do 
diâmetro do canal todas as raízes passaram pelo mesmo protocolo. Método: Trinta raízes de dentes 
humanos extraídos unirradiculares foram contaminados com Enterococcus faecalis e após 14 dias 
foi realizado o preparo-químico-mecânico dos mesmos com sistema rotatório Next Protaper. As 
amostras foram divididas em 3 grupos (n=10) de acordo com o protocolo de desinfecção. Grupo 1: 
controle – água destilada estéril, Grupo 2: Ca(OH)2 0,5%, Grupo 3: NaOCl 0,5%. Após o uso dos 
hipocloritos foi utilizado EDTA 17% conforme protocolo de tratamento endodôntico. A capacidade 
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de desinfecção foi analisada pela contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) realizadas na 
última diluição e tabulada em porcentagem de redução microbiana em relação ao irrigante. Foram 
realizadas coletas de todas as amostras antes e após o uso de instrumentação rotatória no preparo 
do canal radicular. De acordo com análise estatística realizada TESTE ANOVA: um critério com 
o p = 0.3068 (BioEstat 5.3) observa-se que não há diferença entre os grupos . A hipótese testada: 
O Ca(OCl)2 tem ação antimicrobiana sobre biofilme similar ao NaOCl? Os dados observados 
indicam uma resposta afirmativa. 

Conclusão: Considerando os resultados, pode-se indicar o Ca(OCl)2 como uma substância 
química alternativa no preparo do canal radicular.

Referências: CECCHIN, D.; FARINA, A. P.; SOUZA, M. A.; ALBARELLO, L. L.; SCHNEIDER, A. P.; 
VIDAL, C. M.; BEDRAN-RUSSO, A. K. Evaluation of antimicrobial effectiveness and dentine mechanical 
properties after use of chemical and natural auxiliary irrigants. J Dent, v. 43, n. 6, p. 695-702, 2015.

SOLIGO, L.T.; LODI E.; FARINA A.P.; SOUZA, M.A.; VIDAL, C.M.P.; CECCHIN, D. Antibacterial Efficacy 
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Introdução: A concepção do federalismo cooperativo é oriunda dos elementos nucleares expostos 
do federalismo e ganhou ênfase durante a pandemia pela intensa necessidade de cooperação, ou 
seja, ajuda, entre os Estados-membros. Tal cooperação pode ser vista na disponibilização de leitos 
de UTI interestaduais, na logística para distribuição das vacinas e na celebração de consórcios 
regionais para aquisição de vacinas. A celebração dos consórcios merece ênfase, pois foi da 
formação do consórcio dos Estados Nordestinos, mais precisamente do estado do Maranhão que 
se indentificou um precedente criado pela corte máxima nacional sobre o assunto

Metodologia: O sistema federalista brasileiro, ao dispor em seus elementos nucleares sobre 
repartição de competências entre os entes, assim como criando possibilidade de autogestão dos 
entes federados, criou o que a doutrina tem chamado de federalismo cooperativo. É importante 
frisar que por mais que trabalhado na constituição germânica, o federalismo cooperativo ganhou 
ênfase no sistema constitucional norte americano, mais precisamente após a crise econômica de 
1929, a qual fez com que o estado central (união), repensasse formas de descentralização do poder 
levando a uma redução da sobrecarga à um ente federativo. (DANTAS, 2021). Em recente julgado 
do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente na Medida Cautelar na Ação Cível Originária 
3.451, a corte invocou o federalismo cooperativo como uma justificativa para a extensão da 
competência de Estados e Municípios na compra de vacinas, em caso de inércia da União. Neste 
julgado, destacou o Ministro Relator que o estado cooperativo está diretamente entrelaçado com a 
divisão de competências constitucionais expostas na Constituição Federal do Brasil, sendo que para 
tanto, é dever de todos promoverem meios de saúde pública à população brasileira. (STF, 2020). 
Muito mais do que uma ampliação da repartição de competências, o federalismo cooperativo, 
encontrando base nos demais elementos nucleares do federalismo, busca a descentralização 
do poder decisório e de aplicação de políticas públicas, primando por uma maior capacidade 
de Estados e Municípios de proporcionarem a população uma solução mais rápida e eficaz de 
problemas cotidianos e graves da administração pública brasileira. (SARLET, 2017). Conforme 
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a pandemia avança sobre a nação brasileira, alguns estados mais, outros menos, tem encontrado 
dificuldade para disponibilização de leitos ao mesmo compasso com a crescente de números 
de casos graves, que demanda internação. As dificuldades não estão somente condicionadas as 
diversidades de cada estado quanto a sua infraestrutura, logística ou desenvolvimentos social/
econômico, mas de fato, a pandemia tem avançado com maior velocidade em Estados que não 
possuíam uma resposta fácil para a demanda gerada. O sistema federalista brasileiro, ao dispor 
em seus elementos nucleares sobre repartição de competências entre os entes, assim como 
criando possibilidade de autogestão dos entes federados, criou o que a doutrina tem chamado 
de federalismo cooperativo. É importante frisar que por mais que trabalhado na constituição 
germânica, o federalismo cooperativo ganhou ênfase no sistema constitucional norte americano, 
mais precisamente após a crise econômica de 1929, a qual fez com que o estado central (união), 
repensasse formas de descentralização do poder levando a uma redução da sobrecarga à um ente 
federativo. (DANTAS, 2021). Em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente 
na Medida Cautelar na Ação Cível Originária 3.451, a corte invocou o federalismo cooperativo 
como uma justificativa para a extensão da competência de Estados e Municípios na compra de 
vacinas, em caso de inércia da União. Neste julgado, destacou o Ministro Relator que o estado 
cooperativo está diretamente entrelaçado com a divisão de competências constitucionais expostas 
na Constituição Federal do Brasil, sendo que para tanto, é dever de todos promoverem meios 
de saúde pública à população brasileira. (STF, 2020). Muito mais do que uma ampliação da 
repartição de competências, o federalismo cooperativo, encontrando base nos demais elementos 
nucleares do federalismo, busca a descentralização do poder decisório e de aplicação de políticas 
públicas, primando por uma maior capacidade de Estados e Municípios de proporcionarem a 
população uma solução mais rápida e eficaz de problemas cotidianos e graves da administração 
pública brasileira. (SARLET, 2017). Conforme a pandemia avança sobre a nação brasileira, alguns 
estados mais, outros menos, tem encontrado dificuldade para disponibilização de leitos ao mesmo 
compasso com a crescente de números de casos graves, que demanda internação. As dificuldades 
não estão somente condicionadas as diversidades de cada estado quanto a sua infraestrutura, 
logística ou desenvolvimentos social/econômico, mas de fato, a pandemia tem avançado com 
maior velocidade em Estados que não possuíam uma resposta fácil para a demanda gerada. Mesmo 
com a criação de um federalismo cooperativo no Brasil, tal característica não serve para a criação 
de um “tudo pode” na organização nacional. Como dito anteriormente, a constituição reserva 
uma auto-organização através de repartição de competências, nas quais, por exemplo, Estados e 
Municípios não podem ultrapassar as competências exclusivas da União, sob pena de ter seu ato 
considerado inconstitucional ou ilegal. (MENDES, 2016). 

Conclusão: Muito além de um sistema que busca qualificar e melhorar o federalismo criado 
pela Constituição Federal, o federalismo cooperativo demanda de vontade comum dos diversos 
atores políticos que atuam nos receptivos entes, a vontade deve prevalecer sob diferenças políticas 
e partidárias pois o principal fim da administração pública, são as pessoas.

Referências: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05 de outubro de 
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1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 
de julho de 2020

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Cível Originária 3.451 Distrito Federal. 
Autor Estado do Maranhão. Réu União. Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 17 de dezembro de 2020. 
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6067919

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. Idaiatuba - SP: Foco, 2021. 
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016.

SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017.
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Introdução: Em tempos de polarização política e crise institucional em Brasília, ganhou voga a 
discussão sobre a existência ou não de um terceiro poder constitucional, o moderador. Esse poder, 
em tese, veem expresso no artigo 142º da Constituição Federal e garante as forças armas o poder 
de mediar e até mesmo intervir no poder judiciário ou legislativo em casos de crise institucional. 
A suposta tese criou divergência entre os juristas brasileiros e ganhou apoio frente a parte da 
população que apoia uma nova intervenção militar.

Metodologia: De pronto, devemos nos remeter a uma análise ao texto constitucional, o qual 
foi motivo para criação da suposta tese de existência de um quarto poder que rompe a teoria de 
tripartição de poderes criada por Montesquieu e desenvolvida por diversas centenas de anos até 
chegar em seu estado atual. O artigo 142º da Constituição Federal nos traz: “As Forças Armadas, 
constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes 
e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil, 1988). Em uma simples análise do artigo, percebe-se que a tese criada e 
dissipada é infundada por dois motivos. Primeiro, as forças armadas tem a função de garantia dos 
poderes constitucionais, ou seja, a obrigação imposta a ela neste diploma legal é garantir o pleno 
funcionamento dos três poderes, sendo assim, não pode um poder ativar as forças armas sobre 
o outro, pretendendo sua coerção ou até mesmo seu fechamentos. Em segundo, a iniciativa de 
emprego das forças armadas para garantia da lei e da ordem é de prerrogativa de qualquer um dos 
poderes, sendo assim, eventuais ataques antidemocráticos autorizam os três entes a agirem com 
o usos das forças armada. Tal artigo, foi usado por exemplo durante a Copa do Mundo de 2014, 
visando justamente a garantia da lei e da ordem, onde as forças armadas reforçaram a segurança 
nas cidades sedes de jogos visando prevenir ataques e coibir a atuação da criminalidade. Outrossim, 
a interpretação que tenta se dar ao suposto artigo nos remonta a constituição do império de 1824, 
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na qual, além dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário), existia um quarto, o poder 
moderador, sendo exercido pelo Imperador, esse poder lhe garantia a possibilidade de mediar 
conflitos entre os três entes, mas também de fecha-los, se necessário, constituindo em si o poder 
suprimido. Ademais, o sistema de freios e contrapesos criado pela Constituição Federal de 1988 não 
permite que haja um poder supremo, no qual possa ser concentrada a atribuição constitucional de 
um dos três entes. Não espaço para interpretação diferente do que prevê o artigo 2º da constituição 
federal, que nos trás o seguinte: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 
1988). Qualquer entendimento diverso desse é grave ataque a ordem democrática brasileira e uma 
forte tentativa de utilizar-se das forças armadas para garantia de preceitos e vontades próprias. 

Conclusão: A existência de um quarto poder, assim como sobre a possibilidade de atuação 
das forças armadas sobre um dos três poderes previstos no artigo 2º da Constituição Federal, 
não encontra respaldo jurídico, político e social. Repito, qualquer tentativa de ilação das forças 
armadas, com atuação direta em um dos poderes, é grave afronta a ordem democrática e crime de 
acordo com a Lei 7.170 de 1983. 

Referências: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05 de outubro de 
1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 
de julho de 2020.

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. Idaiatuba - SP: Foco, 2021.

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016.

SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017.??
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Introdução: Com a crise do Poder Judiciário anunciada nas últimas décadas que teve origem 
no aumento expressivo de litígios e como consequência a morosidade em seus julgamentos, 
nasceu um movimento marcado pela Resolução n° 125 do Conselho Nacional de Justiça para a 
criação e operacionalização de uma Política Judiciária marcada pelo incentivo ao uso de métodos 
alternativos de resolução de conflitos como a mediação, a conciliação, a negociação e a arbitragem. 
A temática da pesquisa envolve especificamente a arbitragem e a Administração Pública. Objetiva 
a uma análise da utilização da arbitragem pela Administração Pública como forma de resolução de 
suas demandas envolvendo direitos patrimoniais disponíveis e tem por objeto determinar de que 
forma as Instituições de Ensino Superior podem auxiliar o poder público a optar pela arbitragem 
em suas demandas.

Metodologia: Para tanto, houve a breve introdução aos métodos de resolução de conflitos, com 
um foco maior no conhecimento do instituto da arbitragem. Logo após, investigou-se o cabimento 
e a aplicação da arbitragem à Administração Pública em momento anterior e posterior à Lei n° 
13.129/15. Por fim, é relacionado o estímulo e a necessidade de adoção dos métodos alternativos 
de resolução de demandas pela Administração Pública, com a obrigatoriedade da inclusão da 
disciplina de Formas Consensuais de Solução de Conflitos no currículo dos cursos de Direito 
no país e a consequente necessidade de aprendizado prático dos acadêmicos sobre os meios 
adequados. A pesquisa utiliza o método de abordagem dedutivo e o método de procedimento 
bibliográfico. O país se encontra em um momento de mudança do pensamento quanto ao modo 
de solucionar os seus conflitos. Essa nova perspectiva é necessária e bem-vinda, uma vez que 
o sistema jurisdicional estatal não possui capacidade de absorver a quantidade de processos 
distribuídos sem que características da prestação jurisdicional sejam prejudicadas. O estudo dos 
meios de resolução de conflitos revela a evolução da mentalidade social, buscando a solução 
de suas lides por meio do diálogo ou decisão de terceiro imparcial e não mais pela força física. 
As demandas necessitam passar pelo tratamento adequado para que possam encontrar a sua 
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solução definitiva e evitar o retorno ao Judiciário. A flexibilidade procedimental e a possibilidade 
de árbitros especializados oferecida pela arbitragem, atraiu o meio empresarial que passou a 
adotar o procedimento arbitral para resolver as suas controvérsias. Embora a arbitragem remeta 
à esfera privada, sua utilização pela Administração Pública data de momento anterior à vigência 
da Lei de Arbitragem brasileira. Apesar das controvérsias em torno da incompatibilidade com o 
Princípio do Interesse Público e sobre a arbitrabilidade objetiva e subjetiva da convenção arbitral, 
a arbitragem é sim aplicável ao poder público, porém, é necessário observar o contexto da relação, 
que deve envolver direitos patrimoniais disponíveis e o poder público deve estar atuando como 
particular na situação, lançando mão do interesse público secundário (LEMES, 2003). Com a 
aprovação de novas Diretrizes Curriculares para o curso de Direito no final de 2018 (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2018), surge a obrigatoriedade da inclusão da disciplina Formas Consensuais 
de Solução de Conflitos não somente de forma teórica, mas também como área a ser desenvolvida 
na prática jurídica do curso. Levando em consideração a necessidade do envolvimento prático e 
da dificuldade inserção dos alunos nos ambientes das câmaras arbitrais para obterem aprendizado 
prático sobre a arbitragem, foi apresentada a sugestão de criação de uma Câmara de Arbitragem 
pelas instituições em que é possível a inserção de discentes das mais variadas áreas da instituição 
e pode ser utilizada como meio de resolução de conflitos pelo poder público e a sociedade.

Conclusão: As instituições que desejarem operacionalizar e buscarem investir na formação prática 
e teórica de seus acadêmicos deverão realizar a análise das possibilidades e das peculiaridades de 
seu estabelecimento, contribuindo para a formação de profissionais com a mentalidade voltada 
aos métodos de solução consensuais, o que é o objetivo da reforma das diretrizes curriculares. 

Referências: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CES n° 5, de 17 de dezembro de 2018. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&ali
as=104111-rces005-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 28 jul. 2021.

LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na concessão de serviços públicos: arbitralidade objetiva, 
confidencialidade ou publicidade processual?. 2003. Disponível em: http://selmalemes.adv.br/artigos/
artigo_juri15.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021.
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Introdução: Frequentemente no âmbito acadêmico o elemento governança encontra relação 
com o elemento desenvolvimento. Ambos são trabalhados em conjunto por se estabelecer que 
uma boa governança é a chave para um bom desenvolvimento dos Estados. Governança é um 
conceito que encontra uma amplitude de significados, mas para o fim de exercício pelos países é 
um conjunto de elementos que quando otimizados pelos Estados, melhoram sua gestão gerando 
maior desenvolvimento. Assim, a presente pesquisa busca realizar a análise da governança e do 
desenvolvimento juntamente com a investigação dos indicadores que mensuram a governança e 
suas dimensões entre os países. Tem como objetivo, somente a apuração e exposição dos dados 
sobre a governança abrangendo o Brasil. 

Metodologia: Para o desenvolvimento da pesquisa, foi executava em dois momentos. 
Inicialmente se discorre sobre a governança e sua relação com o desenvolvimento. Em seguida, 
o foco do estudo torna-se os dados obtidos pelo Brasil nos indicadores worldwide Governance 
Indicators e do Rule of Law Index, que tiveram suas variáveis e modo de coleta explicados em 
detalhes. O método de abordagem é o indutivo e o de procedimento, o bibliográfico. Os índices 
de governança/rule of law utilizados serão especificamente o worldwide Governance Indicators 
realizado pelo World Bank e o Rule of Law Index elaborado pelo World Justice Project Primeiro, 
trabalhou com a determinação do significado de governança. O termo teve importante definição 
pelo World Bank em 1992 em seu documento Governance and Development onde a “governança é 
definida como a maneira pela qual o poder é exercido na gestão dos recursos econômicos e sociais 
de um país para o desenvolvimento. Boa governança, para o Banco Mundial, é sinônimo de boa 
gestão de desenvolvimento” (tradução nossa) (WORLD BANK, 1992, p.8). Esse mesmo documento 
trabalha os elementos que compõe a governança. Para a melhoria da gestão do setor público, por 
meio da busca de uma boa governança, ele propõe o fortalecimento de três áreas: accountability, 
the legal framework for development e information and transparency Com base nesses elementos 
da governança o World Bank, em 1996, criou os indicadores do Worldwide Governance Indicators. 
As pesquisas são anuais e servem de termômetro para aferir o desempenho que os mais de 200 
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países avaliados têm nos seis elementos de governança avaliados. De acordo com o índice, em que 
0 determina o lugar mais baixo no rank e 100 o mais alto. Na última edição, em 2019 o Brasil obteve 
em: Voz e responsabilidade-58.6; Estabilidade Política e Ausência de Violência- 24.8; eficácia do 
governo- 43.8; Qualidade Regulatória- 48.1; Estado de Direito- 47.6; Controle da Corrupção- 42.3 
(WORLD BANK, 2019). Já o Rule of Law Index é promovido pelo World Justice Project, uma 
organização independente para a melhoria do Rule of Law mundial, pois sua efetividade implica 
na justiça, desenvolvimento e até mesmo na concretização dos direitos fundamentais (WORLD 
JUSTICE PROJECT). A pontuação funciona da seguinte forma: sua medição vai de 0 a 1, quanto 
mais próximo do 1 mais forte é a aderência ao rule of law e quanto mais perto do 0, mais fraca. Na 
última edição, o país obteve a pontuação geral de 0.52, o que lhe rendeu a posição 67/128, o que 
representa uma queda de sete posições no Ranking global em comparação com o relatório de 2019. 
Além da posição, os resultados dos últimos cinco anos, sendo 2020 o de pontuação mais baixa 
(0.52) e o de 2016(0.55) a mais alta. Não obstante, pode-se verificar também que o país se localiza 
abaixo tanto da média globais, quanto da média regional que envolve os países da américa latina 
e o Caribe (16/30) (WORLD JUSTICE PROJECT, 2020). 

Conclusão: Nota-se ao analisar os índices estudados, pontos de deficiência em comum como 
sobre a violência e a necessidade de um maior combate à corrupção, mas também que o país se 
encontra entre um meio termo na escala de avaliação, mas com pontuações tendendo a entrar no 
âmbito dos países que precisam de um grande fortalecimento no rule of law.

Referências: WORLD BANK. Governance and Development. 1992. Disponível em: http://documents1.
worldbank.org/curated/en/604951468739447676/pdf/multi-page.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020.

WORLD BANK. Worldwide Governance Indicators. Disponível em: https://databank.worldbank.org/
source/worldwide-governance-indicators#. Acesso em: 15 jan. 2021.

WORLD JUSTICE PROJECT. About Us. Disponível em: https://worldjusticeproject.org/about-us .Acesso 
em: 15 jan. 2021.

WORLD JUSTICE PROJECT. Rule of Law Index 2020- Country insights Brazil. Disponível em: https://
worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Brazil/ . Acesso em: 15 fev. 2021.
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Introdução: A pesquisa tem como temática os meios adequados de resolução de conflitos 
aplicados aos problemas socioambientais. Busca a investigação acerca da aplicação dos dispute 
boards como forma de resolução dos conflitos socioambientais. O enfoque na temática se justifica 
por dois movimentos. O primeiro é o estímulo pelo sistema multiportas para resolução de disputas 
no Brasil, seja em função do aumento exponencial de demandas de acesso à justiça recebidas 
junto ao Poder Judiciário registradas, seja no sentido da aplicação dos meios autocompositivos 
ou heterocompositivos em busca da forma que melhor se adeque para a resolução dos conflitos 
na forma de arbitragem, mediação, conciliação, negociação ou dos dispute boards. O segundo 
movimento é a necessidade do debate de questões ambientais.

Metodologia: Com o intuito de desenvolver a pesquisa, é adotado o método dedutivo. 
Assim, inicialmente irá estudar o meio ambiente e seu desenvolvimento sustentável, normativas 
constitucionais sobre o tema, aspectos do direito socioambiental e conflitos ambientais. Em seguida, 
analisar os meios adequados de resolução de conflitos e sua abordagem ao conflito por meio do 
estudo da mediação, conciliação, arbitragem, negociação, dispute boards e métodos híbridos. E 
por fim, investigar os conflitos socioambientais e a aplicação dos dispute boards como forma de 
resolução desses conflitos contribuindo para o alcance da justiça socioambiental. A primordialidade 
do debate das questões ambientais já é reconhecida há algumas décadas, pois, inicialmente, os 
projetos de desenvolvimento observavam as áreas com vegetação e sua exploração como espaços 
inutilizados e eram vistos como oportunidade de expansão dos complexos industriais para 
acelerar o crescimento. Meio ambiente e desenvolvimento eram vistos como questões opostas, e 
não passíveis de complementariedade (ZHOURI, LASCHEFSKI, 2010). No Brasil, em 1988, ocorre 
a promulgação da atual Constituição brasileira que traz em seu texto inovações como os “novos 
direitos” que correspondem a uma terceira dimensão de direitos com titularidade difusa e coletiva. 
Os direitos socioambientais são um exemplo desses novos direitos a serem concretizados. O 
desequilíbrio nesse ambiente ocasiona os conflitos socioambientais. Para lidar com esses conflitos, 
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além de seu encaminhamento ao Poder Judiciário, é proposta a chamada resolução alternativa de 
conflitos difundidos na América Latina em 1990, mas com registros de aplicação já datados de 1960 
nos Estados Unidos onde são nomeados ADR (Alternative Dispute Resolution). Chamada por 
alguns de “resolução negociada”, esses meios abrangem não somente a negociação, mas também 
a mediação, a conciliação e a arbitragem (ACSELRAD; BEZERRA, 2010). Com isso, busca-se a 
introdução de uma forma diferente de abordar questões envolvendo os conflitos socioambientais 
por meio da introdução dos dispute boards. O dispute board é um método de resolução de 
conflitos com previsão contratual onde as partes selecionam profissionais especialistas imparciais 
para compor um board ou comitê para a resolução de conflitos (RIBEIRO; RODRIGUES, 2015). 
Sua função é acompanhar o desenvolvimento de contratos e sanar quaisquer controvérsias antes 
de se formar uma lide que necessite de um processo, bem como garantir a execução, o que o 
torna atrativo, pois, muitos conflitos ambientais são derivados do descumprimento de disposições 
firmadas em contrato.

Conclusão: A pesquisa se encontra em andamento, logo, ainda não possui considerações finais, 
mas tem como uma de suas hipóteses, os dispute boards caracterizados como meio adequado para 
a resolução de conflitos, atuando de maneira preventiva e anterior aos demais, e se mostram como 
alternativa viável para serem utilizados como forma de resolução de conflitos socioambientais.

Referências: ACSELRAD, Henri; BEZERRA, Gustavo das Neves. Inserção econômica internacional e 
“resolução negociada” de conflitos ambientais na América Latina. In: ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, 
Klemens (Orgs.). Desenvolvimento e conflitos ambientais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 36-70.

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.

ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens (Orgs.). Desenvolvimento e conflitos ambientais. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2010.
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Introdução: O excesso de demandas em tramitação no Poder Judiciário é indicativo de que se deve 
procurar outras formas para que os conflitos sejam resolvidos de maneira mais célere e eficiente do 
que sua submissão aos magistrados delimitados no processo pelos pedidos suscitados pelas partes 
em suas petições. Na presente pesquisa é abordada a temática da memória, da vingança e de 
suas interações com os meios adequados de resolução de conflitos. Se objetiva a realização de um 
estudo sobre a resolução de conflitos e o passado, a memória e a vingança, buscando de que forma 
esses conceitos se relacionam com a utilização dos meios adequados de resolução de conflitos. 

Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida tendo como método de abordagem o dedutivo e 
método de procedimento o bibliográfico. Inicialmente foi realizada uma breve introdução dos 
conflitos e as suas formas de resolução, indicando o movimento de descontentamento e o estímulo 
do Conselho Nacional de Justiça para que as pessoas procurem de meios alternativos. Logo após, 
foi trabalhado o passado, a memória e a vingança, buscando discorrer sobre a relação entre eles. Por 
fim, discorre sobre os meios adequados de resolução de conflitos e de que forma eles contribuem 
para tratar de uma perspectiva diferenciada e definitiva o conflito. Assim sendo, trabalhou-se 
de forma ampla a resolução de conflitos indicando suas classificações gerais, expondo a questão 
da cultura do litígio e os números coletados pelo Conselho Nacional de Justiça (CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020) em todas as esferas judiciais nos últimos dois anos, indicando que 
a escolha dos meios adequados de resolução de conflitos pode significar maior celeridade e melhor 
resolução dos mesmos. É observado o número de demandas e o movimento para que as partes 
optem pelos meios consensuais e se envolvam ativamente no processo para assim resolverem da 
melhor forma suas contendas. A seguir, a discussão é sobre passado, memória e vingança, que 
podem ter certa relação com as atuais demandas em excesso. Também, sobre a importância do 
passado para o Direito e de sua relação com a memória para a construção da identidade social e do 
próprio direito nas sociedades (OST, 1999). A vingança é apontada como sentimento retributivo ao 
mal cometido. O desejo de fazer justiça e de punir o ato incorre num ciclo contínuo de vingança. 
Para tentar quebrar esse conflito que nunca acaba entre as partes, pode ser indicada a busca pelas 
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práticas de transformação do conflito, onde o que é abordado não é somente os direitos e lesões 
contidos nas peças processuais redigidas pelos procuradores dos envolvidos nesse ciclo sem fim 
que parece ser a vingança. Dessa forma, a última parte traz o estudo dos meios adequados de 
resolução de conflitos como a mediação, a conciliação a negociação e no sistema penal, a justiça 
restaurativa, como elementos para auxiliar a quebra desse ciclo de vingança por buscar resolver o 
seu centro e não somente seu aspecto superficial. Assim sendo, seja com a adoção da conciliação, 
mediação, negociação ou com a construção do círculo de construção de paz, trabalha-se a quebra 
da perpetuação do desejo de vingança e violência causada pelo delito/desentendimento que 
motivou a sua formação, por dar essa oportunidade de esclarecimento e reconciliação, evitando 
o transcorrer do tempo presente e a perpetuação desse desejo de vingança e suas implicações no 
futuro. 

Conclusão: Com o tratamento do eixo do conflito, as partes se desvinculam do ciclo da vingança 
que estavam inseridos e evitam atuais e futuras demandas frustradas pelo tratamento incorreto do 
conflito. A cultura de paz é de extrema importância a sociedade.

Referências: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2020. Brasília:

Conselho Nacional de Justiça, 2020. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wpcontent/
uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf. 
Acesso em: 28 ago. 2020. p.49.

OST, François. O tempo do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
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Introdução: O projeto se constitui numa iniciativa de educação para o consumo crítico dos 
conteúdos veiculados pelos meios de comunicação, a ser desenvolvido junto a estudantes de 
ensino fundamental e médio em grandes escolas públicas de Passo Fundo. Esse projeto resulta 
na união de duas iniciativas extensionistas que eram desenvolvidas junto ao curso de Jornalismo: 
o Observatório de Meios e o Telecidade. O objetivo é promover a educação para o consumo 
midiático e alfabetização audiovisual de jovens, causando entre eles a cultura da crítica da mídia, 
apresentação do conceito de fake news e aproximando-os das técnicas, princípios e fundamentos 
dos meios de comunicação, principalmente do telejornalismo. O projeto tem finalidade de 
colaborar na alfabetização audiovisual dos jovens, estimular a produção de conteúdo informativo 
de qualidade a partir da participação no processo de produção de conteúdos telejornalísticos.

Metodologia: Advindo da junção de dois projetos: Observatório de Meios e o Telecidade, o 
projeto anda junto com dois grupos de disciplinas do curso de Jornalismo: as que objetivam discutir 
e analisar criticamente as linguagens jornalísticas, e as que se dedicam à produção de conteúdo 
telejornalístico. O telejornalismo, parte do projeto em foco, está curricularizado junto às disciplinas 
de Telejornalismo I e II e Edição e Pós-Produção em vídeo. As atividades são desenvolvidas junto 
às disciplinas citadas, de modo que o estudante possa alicerçar seu aprendizado numa atividade 
acadêmica unindo teoria e prática. Através de oficinas realizadas com as turmas durante o 
desenvolvimento do projeto, os alunos tem prática de produção audiovisual que envolve desde 
a pré-produção de obras audiovisuais, passando pela produção, captação, edição, chegando 
finalmente à veiculação. Além de serem introduzidos às práticas de checagem de fatos. Este 
projeto de extensão contribui para qualificar a discussão sobre a desinformação em ambientes 
comunicacionais, justamente em um momento de crise política acentuada, assim como se apresenta 
como uma importante ferramenta para auxiliar o público alvo - adolescentes de ensino médio em 
escolas públicas - a compreender de que forma o macroambiente midiático influi culturalmente na 
vida em sociedade. O entrecruzamento natural entre o estudo dos procedimentos de produção e 
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interpretação do texto e do discurso e o jornalismo justificam a proposta, bem como a importância 
da discussão acerca dos sentidos construídos na memória coletiva por meio das narrativas 
audiovisuais, em especial do telejornalismo. É necessário educar para (re)pensar essas produções, 
ensinando os estudantes a compreenderem como os meios de comunicação funcionam, como criam 
significado, como são organizados e como constroem sua realidade. Esta produção audiovisual 
em ambientes educativos pode colaborar no exercício de autoria das crianças e dos jovens que 
se engajam na criação de um telejornal. Afinal, eles serão os protagonistas de um projeto com 
foco educomunicativo. As ideias e o formato do programa telejornalístico deverão respeitar o que 
este público tem a dizer. É importante ter em mente que esse tipo de produção não visa competir 
com os veículos de comunicação comerciais, já apresentados pela grande mídia, por exemplo. O 
foco está na realização de produções com tecnologias acessíveis, de forma colaborativa, a fim de 
que os participantes aprendam a técnica, mas também aprendam valores e conhecimentos para 
exercitar a linguagem do telejornalismo em diferentes situações. Trata-se também de um exercício 
de cidadania. 

Conclusão: A criação de um telejornal com crianças e jovens tem o intuito de desenvolver a 
competência leitora, escritora e da expressão oral, colaborando no exercício de autoria destes. 
Levar a mistura da teoria com a prática para os estudantes de ensino médio através de professores 
e acadêmicos da UPF, aumentando o senso crítico e beneficiar esses futuros adultos a fazerem o 
melhor para a sociedade. 

Referências: BAZALGETTE, C. Whose interests should media literacy serve? In: VERNIERS, P. (Ed.). 
EuroMeduc: media literacy in Europe, controversies, challenges and perspectives. Bruxelles: [s.n.], 2009.

BUCCI, Eugênio. News não são fake. E fake news não são news. In: Barbosa, Mariana (Org.). Pós-verdade 
e fake news. 1ª ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

FERRARI, Pollyana. Como sair das bolhas. São Paulo: Armazém da Cultura, 2018.

FERRÉS, J. Televisión y educación. Barcelona: Paidós, 1994. 
GONNET, J. Educação para os media: as controvérsias fecundas. Porto: Porto Editora, 2007. (Coleção 
Comunicação 12).

SANTAELLA, Lucia. A pós verdade é verdadeira ou falsa? Barueri: Estação das Letras e Cores, 2019.
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Introdução: Vivemos na era da informação onde os dados têm se mostrado um ativo muito 
valioso para todas as empresas, independentemente da sua área de atuação. Para muitas das 
empresas modernas, os dados são a matéria prima necessária para se manterem no mercado, sendo 
referidos muitas vezes como o “novo petróleo”. Essa comparação é feita devido à sua maleabilidade, 
bem como ao seu valor comercial, assim como aos problemas que podem causar quando não 
protegidos ou vazados. A Lei Geral de Proteção de Dados surge para regulamentar a forma como 
os dados pessoais podem ser coletados, armazenados e utilizados evitando arbitrariedades, o uso 
indiscriminado ou mesmo o processamento sem a permissão de seu titular. Este trabalho teve 
como objetivo investigar os princípios para desenvolvimento de software levando em consideração 
novos requisitos de privacidade de dados impostos pela LGPD no projeto Fábrica Experimental de 
Desenvolvimento e Teste de Software no UPF Parque Científico e Tecnológico. 

Metodologia: Para realização deste trabalho realizou-se uma pesquisa do tipo exploratória e 
descritiva [3], buscando estabelecer como especificar requisitos de sistemas ao mesmo tempo em 
que a privacidade de dados pessoais são levados em consideração. A General Data Protection 
Regulation [4], a lei Europeia de proteção de dados da qual a LGPD Brasileira foi inspirada em um 
conceito que passou a ser considerado como norteador para o desenvolvimento de novos serviços 
e tecnologias no âmbito de proteção de dados pessoais, o “Privacy by Design”. O termo traduzido 
“Privacidade Desde a Concepção” foi sido criado nos anos 90 pela Comissária de Informação e 
Privacidade da cidade de Ontário no Canadá [5], só obteve maior divulgação a partir de 2010, 
tendo sido formalmente inserido na lei Europeia que entrou em vigor em 2018. Apesar da LGPD 
não fazer menção ao mesmo, ele casa perfeitamente com as definições de nossa legislação. Esta 
abordagem preconiza que qualquer projeto envolvendo dados pessoais deve ter preocupação com 
a privacidade em todas as fases do projeto, desde a concepção até a sua conclusão e baseia-se em 
sete princípios: Pró-ativo e não reativo: antecipar os problemas e entregar soluções que impeçam 
que eles aconteçam; Privacidade incorporada ao design: mecanismos de proteção devem ser 
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incorporados desde a criação de cada produto Privacidade como regra: a funcionalidade padrão 
já deve prever a proteção dos dados não necessitando de nenhuma ação do usuário para garantir 
a sua privacidade. Funcionalidade total: O produto deve ser entregue ao usuário com as suas 
funcionalidades completas. Mesmo que o usuário altere uma configuração de privacidade, isso 
não deve lhe trazer benefícios ou restrições adicionais Segurança de ponta a ponta: A proteção dos 
dados do usuário deve permanecer durante todo o ciclo em que forem tratados pelas empresas, 
desde a sua captação à exclusão do banco de dados. Visibilidade e Transparência: Deve ser 
disponibilizado ao usuário de forma clara quais dados estão sendo coletados e como serão usados 
Respeito: Foco sempre na privacidade do usuário Apesar de ainda não ser muito adotada nas 
empresas brasileiras e não estar explicitamente mencionada na lei brasileira de proteção de dados, 
a Privacidade desde a Concepção estabelece uma série de conceitos similares à lei estabelecendo o 
dever de serem utilizadas medidas técnicas aptas a proteger os dados dos usuários contra acessos 
não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação e/ou 
difusão. Ainda, estabelece que as organizações implementem meios de prevenir danos aos dados 
tratados e comprovem que atendem esses requisitos. 

Conclusão: A proteção de dados passará a ser uma parte fundamental do desenvolvimento 
tecnológico modificando profundamente a forma como novos produtos e serviços são criados. A 
LGPD está provocando uma mudança significativa na forma como os dados pessoais são tratados, 
exigindo das empresas mais transparência. 

Referências: [1] DE OLIVEIRA BARBOSA, Eduardo Henrique; DOS SANTOS SILVA, Fabrício José; DOS 
SANTOS OLIVEIRA, Izadora Gabriele. BIG DATA: O PETRÓLEO DA INDÚSTRIA 4.0 - UMA ANÁLISE 
CONJUNTA COM A LEI 13.709/18. Fabrício Bertini Pasquot Polido Lucas Costa dos Anjos, p. 88.

[2] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil (14 ago. 2018)

[3] GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. São Paulo Atlas 2019

[4] REGULATION, General Data Protection (GDPR). Online, disponível em https://gdpr-info.eu/ 
Consulta em 09/08/2021. 
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Introdução: Empreendimentos rurais são cada vez mais pressionados por padrões de 
competitividade e adoção de ferramentas de gestão estratégica. Nesse sentido, destaca-se o 
planejamento estratégico, uma ferramenta que auxilia na construção e na consolidação da imagem 
da organização, compreendendo a avaliação do mercado e da concorrência, passando pelo 
diagnóstico e posicionamento, até a definição de estratégias que combinem diferentes objetivos 
e metas. O objetivo da pesquisa é propor um planejamento estratégico para a Propriedade 
Rodrigues, localizada no município de Camargo-RS e que atua na produção leiteira. Como 
objetivos específicos, delimita-se a sugestão de missão, visão, diagnóstico estratégico interno e 
externo, definição de objetivos, metas e estratégias para a propriedade rural. A pesquisa justifica-
se em razão do planejamento estratégico assumir papel importante no apoio à tomada de decisão 
e definição de objetivos futuros para empreendimentos rurais que integram o agronegócio. 

Metodologia: Para alcançar os objetivos, realizou-se uma pesquisa exploratória, com dados 
qualitativos e quantitativos coletados no ano de 2021, com dados fornecidos pela proprietária 
do empreendimento e analisados à luz da literatura. A propriedade rural Rodrigues possui 
administração familiar, atuando na produção de leite, milho e pastagem, numa área de 8 ha. A 
missão indica onde a empresa quer chegar e a sua razão de existir (OLIVEIRA, 1997). Recomenda-
se como missão: “Atuar na produção leiteira com altos níveis de produtividade e qualidade, 
priorizando o bem-estar animal e respeitando o meio ambiente”. A visão é definida como um retrato 
do que a empresa pretende ser e, em termos amplos, do que pretende realizar (HITT, IRELAND e 
HOSKINSSON, 2008). Sugere-se: “Ser uma propriedade modelo leiteira em Camargo até 2024”. O 
diagnóstico externo envolve os mercados que estão dentro do ambiente da empresa, características 
atuais, perspectivas e tendências futuras, além das oportunidades e ameaças (PADILHA et al, 
2010). A análise evidenciou predominância de oportunidades como automação e preço baixos 
dos alimentos. Para Silva (2013), o diagnóstico interno tem por objetivo identificar os pontos 
fortes e fracos da organização. Identificou uma predominância de pontos fortes como vacas em 
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inseminação e vacas em lactação Dessa forma, recomenda-se como objetivo o aumento do plantel 
de animais em lactação, definido como meta o total de 60 vacas em lactação com produção de 
1.680L/dia até o final de 2024, sendo alcançada por meio da adoção de estratégia de investimento, 
especificada pelo arrendamento de área de terras e aquisição de animais em lactação. 

Conclusão: A pesquisa demonstrou que o planejamento estratégico é importante para a 
competitividade do agronegócio, devendo ser monitorado ao longo do tempo, especialmente os 
elementos externos e internos que podem sofrer alterações e interferir nas decisões atuais e futuras. 
Recomenda-se o desenvolvimento de planejamentos de finanças, marketing, gestão de pessoas e 
produção, assegurando a tomada de decisão. 

Referências: COSTA, E. A. Gestão estratégica: da empresa que temos para a empresa que queremos. São 
Paulo: Saraiva, 2007

HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. Administração estratégica: competitividade e 
globalização. São Paulo: Thomson Learning, 2008.

OLIVEIRA, D. P. R. Excelência na administração estratégica: a competitividade para administrar o futuro 
das empresas: com depoimentos de executivos. São Paulo: Atlas, 1997.

PADILHA, A. C. M.; GOMES, A. G.; MATTOS, P.; RODRIGUES, R. G.; GOLLO, S.S. O desenvolvimento 
do diagnóstico estratégico em propriedades rurais do agronegócio: análise ambiental em uma propriedade 
rural familiar. Ingepro: Inovação, Gestão e Produção, v. 2, p.57-68, jun. 2010.
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Introdução: O presente trabalho tem o intuito de analisar a problemática consumerista na 
prática de produção acelerada de roupas, também conhecida como fast fashion, tal como, suas 
consequências para o meio ambiente. Visa-se tratar sobre como o consumo desenfreado e a 
obtenção de produtos a baixo custo, fortalece um sistema despreocupado com a sustentabilidade e 
os impactos climáticos, como o comprometimento da fauna e da flora, poluição química, poluição 
sobre a água, exploração excessiva de recursos não renováveis, geração descomedida de lixo e 
resíduos descartados de maneira incorreta, além de efeitos nocivos para a saúde humana. Como 
forma de reparação a problemática exposta, analisam-se as atuais medidas protetivas ao meio 
ambiente e a possibilidade de fortalecimento de tais.

Metodologia: Há quem pense que o fenômeno da moda nada mais é do que a apresentação de 
um universo cercado por glamour e superficialidade, conforme explica o filósofo Gilles Lipovetsky 
(1987), porém o mesmo elucida que essa definição trivializada esconde o seu real sentido, a moda 
se trata de peça essencial para a construção societária. No decorrer dos anos, a moda enfrentou 
diversas modificações a fim de se atualizar as necessidades sociais de cada época, ocorre que, nos 
últimos anos, os meios de produção vêm adotando medidas que, cada vez mais, preocupam-se 
apenas com o enriquecimento dos proprietários das cadeias de produção, deixando de lado fatores 
importantes como a sustentabilidade e a preocupação com aspectos ambientais no geral. O modelo 
de produção atual busca pela satisfação instantânea da moda atual, no mesmo pé que programa 
o prazo de validade de tendências a um período curto, sendo assim, gera nos consumidores o 
sentimento de necessidade de comprar inúmeras peças, a preços ínfimos, pois após um curto 
período, a peça adquirida já não será mais relevante, sendo motivados a comprar peças com preço 
elevado, tal prática, é chamada de obsolescência programada. Fica evidente que o ato da compra 
está cada vez mais enraizado na rotina das pessoas, isso não significa que a compra se trate de 
necessidade primária dos seres humanos, mas sim um condicionamento social. Quando se trata 
de vestuário, a prática é potencializada, pois a obsolescência visual do produto faz com que ele 
se torne rapidamente descartado, ainda que sua vida útil não tenha sido afetada pela ação do 
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tempo. Então, para que esta demanda possa ser suprida, se fez necessária a criação de um novo 
mecanismo de produção para a moda, onde, o imediatismo e a estética tenham preferência em 
face da qualidade e durabilidade do produto. Neste sentido, ocorreu a ascensão do fast fashion. O 
fast fashion se trata de um modelo de produção que está baseado na constante oferta de produtos, 
que são tendência no mercado, por preços muito baixos. Ocorre que, para que as peças sejam 
confeccionadas em um espaço tão curto de tempo, é necessário que sejam utilizados muito mais 
recursos naturais e insumos químicos, que além de prejudicarem a biodiversidade por muitas vezes 
não serem renováveis, os resíduos de tais produções têxteis muitas vezes acabam tendo o descarte 
feito de maneira incorreta. De acordo com o estudo realizado pela Fundação Ellen McArthur, 
73% dos resíduos têxteis são queimados ou levados para aterros sanitários. Ademais, conforme 
matéria publicada no Jornal Estadão, a emissão de gás carbônico produzido pela indústria da 
moda chega aos 8% da emissão total presente na atmosfera, logo após o setor petrolífero. O tecido 
mais utilizado no fast fashion é o poliéster, sendo só ele responsável pela ejeção de 32 dos 57 
milhões de toneladas de carbono na atmosfera.

Conclusão: Dado o exposto acima, fica evidenciado que, apesar da democratização do acesso à 
moda, a problemática trazida pelo fast fashion transcende todos os seus postos positivos e precisa 
ser solucionada. Todavia, isso só ocorrerá a partir de uma profunda análise das leis ambientais 
atualmente vigentes em nosso país, além de uma maior fiscalização de tais normas.

Referências: CAMARGO, Fernanda. O custo por trás da indústria da moda é maior do que você pensa. 
Estadão, 2021. Disponível em: <https://einvestidor.estadao.com.br/colunas/fernanda-camargo/impacto-
ambiental-industria-moda/?utm_source=estadao%3Aapp&utm_medium=tela-inicial%3Ahome> .Acesso 
em: 02/08/2021.

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987.

CEZAR, Marina; SELAU, Andressa. Mercado da moda e a obsolescência programada. Novo Hamburgo/
RS: FEEVALE

WEISE, Angélica. Os impactos da indústria têxtil e da moda no meio ambiente. Aupa, 2020. Disponível em: 
<https://aupa.com.br/os-impactos-da-industria-textil-e-da-moda-no-meio-ambiente/>. Acesso em 06 de 
agosto de 2021.
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Introdução: Este projeto deriva de uma pesquisa em andamento, financiada pela Fapergs, através 
do Edital 10/2020, cujo objetivo é compreender o homem e a sociedade a partir de manifestações 
linguístico-discursivas em situações de (inter)ação em diferentes contextos. O projeto proposto 
originou-se da preocupação com a diminuição da busca pela continuidade de estudos no ensino 
médio que, consequentemente, agrava a busca pelo ensino superior. Assim, buscaremos entender 
e conhecer dados que evidenciam interesse (ou desinteresse) do público em idade de ingressar 
no ensino superior pela continuidade de estudos. O estudo será analisado à luz da perspectiva 
dialógica do discurso VOLÓCHINOV (2019; 2018) e BAKHTIN (2010), de modo a compreender: 
a) a entonação e o gesto em sua relação viva com o meio social; b) o horizonte social valorativo 
no qual se encontram os participantes da pesquisa; c) a situação social que constitui os sistemas 
ideológicos formados.

Metodologia: A pesquisa proposta é de natureza aplicada e interdisciplinar, uma vez que visará, 
a partir da coleta e análise de dados, conhecer fatores que evidenciam interesse (ou desinteresse) 
pela continuidade de estudo. Também é de cunho qualitativo, uma vez que pretende coletar 
depoimentos dos participantes através de aplicação de questionários e entrevistas. Resultados e 
discussão Como a pesquisa está em sua fase inicial, até o momento estão sendo realizadas as 
leituras bibliográficas e o levantamento de conceitos e ideias que nortearão a pesquisa. Parte 
do estudo realizado versa sobre a noção de língua/linguagem em Bakhtin e seu Círculo, pois 
entende-se que, a partir dessa noção, é que será possível compreender e analisar os dados. A 
noção de língua/linguagem pode ser compreendida a partir do conceito de enunciado. Na obra 
Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da 
linguagem, Volóchinov (2019, p.217) explica que “a estrutura do enunciado, bem como da própria 
vivência expressa, é uma estrutura social”. Ele também afirma que a linguagem está fortemente 
conectada ao meio social em que os indivíduos circundam, pois, mesmo nos enunciados mais 
primitivos, já era um produto de interação, com sentido e significação. Volóchinov (2019) explica 
que os fatores que cercam o enunciado fazem parte do aspecto exterior que a língua desempenha. 
No seu aspecto interior, ela volta-se ao indivíduo, tornando-se o fluxo de palavras, ou seja, os 
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fragmentos de palavras observados na consciência humana. O autor denomina esse fluxo de 
discurso interior, e é dentro dele que se observa o organismo passar do meio físico para o meio 
social. Para o filósofo russo, a linguagem é “o acontecimento social da interação discursiva que 
ocorre por meio de um ou de vários enunciados” (VOLÓCHINOV, 2019, p.361). Por isso, no que 
diz respeito à orientação social da língua, ela não pode simplesmente ser expressada, tal realização 
depende da posição social e histórica em que o falante se encontra, ou seja, quem, onde e para quem 
está falando. A partir das ideias de Volóchinov acerca de língua e linguagem, entendemos que a 
realidade fundamental da língua é a interação discursiva. Logo, tudo que permeia a comunicação 
é motivado pelo meio social. A linguagem torna-se o lugar de manifestações ideológicas, sendo 
a palavra o produto dessa interação humana. Com base nos conceitos de língua/linguagem em 
Bakhtin e seu Círculo, temos subsídios teóricos para compreendermos diversos fatores ideológicos 
e sociais, presentes em diferentes discursos da sociedade, como os discursos cotidianos, políticos, 
artísticos, filosóficos, científicos e institucionais. Para isso, é preciso que seja feita a análise das 
influências do contexto social e das práticas de linguagem do dia a dia nas mais diversas esferas de 
uso, pois, como visto anteriormente, toda expressão detém uma orientação social, a qual é definida 
de acordo com cada sujeito participante do acontecimento. 

Conclusão: Entendemos que é necessário conhecer mais a fundo o que causa a diminuição da 
procura de estudantes pelo ensino superior. Para isso, nossos estudos acerca de língua e linguagem 
em Bakhtin subsidiarão a análise e interpretação dos dados que serão coletados. Através de ações 
culturais, nossa pesquisa também contribuirá para atrair os estudantes e despertar o interesse pela 
continuidade dos estudos.

Referências: VOLÓCHINOV, Valentin. A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos, resenhas 
e poemas. Tradução: Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2019.

VOLÓCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas fundamentais do método 
sociológico na ciência da linguagem. Tradução: Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. 1.ed. São Paulo: 
Editora 34, 2018.
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Introdução: A ansiedade é uma resposta adaptativa para prevenção de danos, porém, quando 
excessiva ocasiona os transtornos de ansiedade. O desenvolvimento de transtornos de ansiedade 
pode ser influenciado pelos padrões alimentares devido ao eixo microbiota-intestino-cérebro. 
A microbiota desempenha funções essenciais ao organismo, além de atuar no desenvolvimento 
do sistema nervoso e comportamento. Os probióticos, compostos de diversos microrganismos 
simbiontes, modulam a microbiota intestinal e influenciam nos transtornos de ansiedade através do 
eixo intestino-cérebro, e dentre as cepas utilizadas, os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium são 
as mais seguras para uso. Para abordar o efeito dos probióticos sobre o comportamento, avaliamos, 
portanto, se a exposição aos probióticos Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus acidophilus é 
capaz de modular a microbiota intestinal induzindo alterações comportamentais em zebrafish.

Metodologia: Metodologia: Foram utilizados 40 zebrafish (Danio rerio) adultos de ambos sexos, 
mantidos em aclimatação por quatro semanas em aquários de 50 L com filtros, aeração constante e 
foto período de 14 horas claro e 10 horas escuro. Após o período de aclimatação, foram separados 
aleatoriamente em dois grupos (controle e probióticos) com 20 peixes cada. Os peixes do grupo 
probiótico foram expostos a Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus acidophillus por meio da 
administração de 1×108 UFC de cada probiótico no momento da alimentação (DAVIS et al., 2016), 
duas vezes ao dia durante 30 dias. Posteriormente, foram submetidos à análise comportamental 
individual, por seis minutos, pelo teste de tanque do 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 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. A normalidade dos dados foi analisada pelo teste de Kolmogorov-
Smirnov. Os dados do teste do tanque novo foram analisados pelo teste U de Mann-Whitney. 
Os outliers foram definidos usando o teste estatístico ROUT e foram retirados das análises. 
Para todas as comparações, o nível de significância foi estabelecido em p < 0,05. Resultados: 
Zebrafish adultos tratados com probióticos exibiram menor distância percorrida e maior tempo de 
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imobilidade e tempo na zona superior do aquário no teste do tanque novo (Fig. 1), indicativo de um 
comportamento ansiolítico. Discussão: Diferentes espécies de probióticos têm sido utilizadas em 
estudos desenvolvidos em modelos animais e em humanos. Em zebrafish adulto, o tratamento com 
L. plantarum aumentou o tempo de permanência na zona superior do aquário no teste de tanque 
novo (DAVIS et al., 2016), em roedores, L. rhamnosus reduziu o comportamento de ansiedade e 
aumentou o comportamento de congelamento (BRAVO et al., 2011), ambos, corroborando com 
nossos resultados. Entretanto, em humanos, há controvérsias sobre o efeito dos probióticos sobre 
a ansiedade. Tais tratamentos (DAVIS et al., 2016; BRAVO et al., 2011) alteraram a sinalização e 
expressão GABAérgica, que, quando desregulada, está relacionada à patogênese da ansiedade 
(HERNÁNDEZ-VÁZQUEZ; GARDUÑO; HERNÁNDEZ-LÓPEZ, 2019).

Conclusão: Os probióticos Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus acidophilus podem interferir 
na neuroquímica e alterar o comportamento em zebrafish adulto. Destacamos a potencialidade do 
uso de probióticos como terapias alternativas para transtornos de ansiedade e a necessidade da 
realização de estudos pré-clínicos e clínicos para esclarecer os resultados controversos e confirmar 
os resultados obtidos.

Referências: BRAVO, J. A. E. et al. Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and 
central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America, 108, n. 38, 2011.

DAVIS, D. J. et al. Lactobacillus plantarum attenuates anxiety-related behavior and protects against stress-
induced dysbiosis in adult zebrafish. Scientific reports, 6, n. 1, 2016.

HERNÁNDEZ-VÁZQUEZ, F.; GARDUÑO, J.; HERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. GABAergic modulation of 
serotonergic neurons in the dorsal raphe nucleus. Reviews in the Neurosciences, 30, n. 3, 2019.

KYSIL, E. et al. Comparative Analyses of Zebrafish Anxiety-Like Behavior Using Conflict-Based Novelty 
Tests. Zebrafish, 14, 02/01 2017.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Protocolo 037/2019
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Introdução: O objetivo do presente trabalho é analisar como o Código de Defesa dos Usuários de 
Serviços Públicos (Lei n° 13.460/17) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) atuam 
na regulamentação dos serviços públicos. Justifica-se a relevância do tema em questão tendo em 
vista que a recente (pois ocorreu de forma completa somente em junho de 2019) instituição do 
Código de Defesa dos Usuários de Serviços Púbicos, torna o tema ainda mais importante e atual, 
visto que, retoma um debate em relação à apropriação de campo próprio do Estado (perfectibilizado 
através dos serviços públicos), pelos instrumentos de prestação lucrativa, tipicamente de mercado. 
Logo, a problemática que se impõe é analisar se a entrada em vigor da Lei 13.460/2017, retoma a 
ruptura pensada na CF/88 para a regulação das conexões envolvendo usuários e consumidores ou 
seguiremos em sistema híbrido, havendo uma dupla camada de proteção, mitigando a aplicação 
isolada do direito privado ou do direito público.

Metodologia: Completados 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ainda enfrenta 
uma série de controvérsias advindas da complexidade da sociedade pós-moderna e das relações 
dela provenientes, especialmente no campo das relações de consumo virtuais. Entretanto, em 
que pese a necessidade de enfrentamento desses novos desafios, antigas questões não podem ser 
dadas como superadas só pelo fato de não serem o debate do momento. Criado com o objetivo 
de regular as relações de consumo, a codificação consumerista é considerada um microssistema 
jurídico real e eficaz, que assegura aos consumidores a garantia do direito fundamental de tutela, 
previsto pela Constituição Federal de 1988 (CF/88). Contudo, velhas polêmicas ainda estão vivas 
e impactam significativamente a sociedade, como é o caso da regulação dos serviços públicos pelo 
CDC, um instrumento do direito privado transposto ao regime jurídico de direito público, com 
boa adaptação é possível dizer, mas com naturais problemas de acoplamento a um sistema de 
lógica distinta. Diante da obscuridade do CDC acerca da regulamentação do direito dos usuários 
de serviços públicos, ao longo do tempo, foram elaboradas jurisprudências sobre o tema, as quais 
debatiam a (in)aplicabilidade das normas previstas por esse diploma legislativo na esfera do direito 
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administrativo. Todavia, faz-se necessário compreender as principais características e diferenças 
conceituais entre os regimes jurídicos reguladores dos serviços públicos e o fornecimento de bens e 
prestação de serviços, realizados no âmbito privado. Para tanto, considera-se que o regime jurídico 
de direito privado rege as situações decorrentes do domínio econômico, espaço para onde foi 
pensado o Código de Defesa do Consumidor e o regime de direito público cuida, como regra geral, 
do campo próprio da atuação estatal através dos serviços públicos. Algumas características dão 
razão de ser a esta diferenciação, pois além de estarem em lógicas jurídicas distintas, os serviços 
públicos possuem teleologia diversa do fornecimento de bens e da prestação de serviços realizados 
no âmbito privado. Isso porque o a prestação de serviços realizados no âmbito privado busca 
satisfações individuais e utilitaristas. Já a prestação de serviços públicos tem escopo de melhorias 
sociais de cunho coletivo, solidarista, mesmo que fruídos individualmente. Assim, a recente 
instituição do Código de Defesa dos Usuários de Serviços Púbicos (Lei n° 13.460/17) reinaugura 
momento propício para a retomada do debate em relação à apropriação de campo próprio do 
Estado (perfectibilizado através dos serviços públicos), pelos instrumentos de prestação lucrativa, 
tipicamente de mercado. Para tanto, o método de pesquisa utilizado foi o indutivo, sendo acionadas 
as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica.

Conclusão: Em resposta a problemática, pode-se concluir, preliminarmente, que a vigência da 
Lei n° 13.460/17 afasta a aplicação do CDC a este tipo de serviço. Não se trata de uma ruptura 
completa, visto que, em determinados casos, os dois institutos seguem se relacionando, ou seja, 
não há conflito entre as normas relativas aos consumidores e as relativas aos usuários, e sim, uma 
ampliando à proteção destes. 

Referências: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e Direito do Consumidor: possibilidades e 
limites da aplicação do CDC. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 36, jun. 2010. 

BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do 
consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

BRASIL. Lei Federal n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

_______. Lei Federal n° 13.460 de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 
direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 
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Introdução: O objetivo do presente trabalho é analisar a proteção do consumidor no Brasil e 
a sua vulnerabilidade face o comércio eletrônico. Justifica-se a importância e relevância do tema 
em questão tendo em vista que o crescimento em massa dos meios de informação e comunicação 
desencadeou o surgimento de uma nova realidade social, que, repercutiu fortemente nas relações 
comerciais. Logo, substituiu-se o modelo tradicional de se realizar negócios, por uma nova forma 
de venda e aquisição de produtos e ou serviços, que restou denominada, comércio eletrônico, e 
que passou a fazer parte, incisiva e rotineiramente, da vida das pessoas. Logo, a problemática 
que se impõe é analisar se o consumidor, que já possui sua vulnerabilidade presumida (técnica, 
econômica e jurídica) face o fornecedor, tem a mesma agravada no âmbito virtual, ante o comércio 
eletrônico.

Metodologia: O crescimento em massa dos meios de informação e comunicação desencadeou o 
surgimento de uma nova realidade social, caracterizada pela transmutação da sociedade analógica 
à sociedade digital, na qual a ilimitada conectividade aliada à intrínseca necessidade de consumir, 
para se sentir inserido na sociedade, tornou-se um pressuposto de existência do ser humano. Esse 
novo contexto repercutiu fortemente nas relações comerciais, substituindo o modelo tradicional 
de se realizar negócios por uma nova forma de venda e aquisição de produtos e ou serviços, que 
se deu através do âmbito virtual e restou denominada comércio eletrônico. Os algoritmos, por sua 
vez, tomaram conta dos filtros de pesquisas on-line e das personalizações de anúncios, tornando-
se, assim, mecanismo indispensável para “medição” e o processamento de dados digitais, visto que 
executam operações lógicas e aritméticas de maneira instantânea e sem depender da inteligência ou 
capacidade humana. Destarte, o consumidor, que já tem presumida sua vulnerabilidade (técnica, 
jurídica e econômica) em qualquer relação de consumo, acaba tendo a mesma agravada, no comércio 
eletrônico, diante da desterritorialização dos contratos, da despersonalização da relação jurídica de 
consumo, da desmaterialização dos contratos e os próprios algoritmos. Diante de tal situação, surge 
ao Estado a necessidade e a preocupação com a efetiva tutela do consumidor, a qual se concretiza 
através da elaboração de dispositivos legais específicos que versem sobre a regulamentação das 
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relações de consumo virtuais, a fim de acompanhar o surgimento das inovações tecnológicas. 
A proteção do consumidor é um direito fundamental positivado no artigo 5°, inciso XXXII, da 
Constituição Federal, que foi regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tem 
por fundamento a vulnerabilidade do consumidor. O objetivo do CDC é estabelecer um equilíbrio 
entre as partes, tratando os desiguais de modo desigual, na medida de sua desigualdade. No 
âmbito digital, a atual proteção do consumidor é efetivada, principalmente, através do CDC e, do 
Decreto 7.962/2013, que tem por finalidade suprir as principais lacunas existentes na codificação 
consumeirista. O método de procedimento utilizado para a elaboração preliminar da pesquisa foi 
o monográfico, o qual destina-se ao estudo das normas constitucionais, civis e um tocante penal. 
Ainda, no decorrer do estudo, será utilizado o método de abordagem hermenêutico, aplicando-se a 
interpretação dos princípios, doutrina, leis e afins, melhor interpretando-as, bem como a pesquisa 
bibliográfica e a utilização de doutrina clássica e atual sobre a temática. 

Conclusão: Em resposta a problemática, pode-se concluir, preliminarmente, que o consumidor 
que já tem presumida sua vulnerabilidade (técnica, jurídica e econômica) em qualquer relação 
de consumo, possui sim essa “fragilidade” ainda mais agravada, no comércio eletrônico, 
principalmente em razão de sua inserção em um novo universo, cheio de especificidades e 
complexidades, que é o cenário virtual. 

Referências: ABRUSIO, Juliana. Proteção de dados na cultura do algoritmo. Ed. Palácio. Vol. 1. Belo 
Horizonte, São Paulo, 2020.

DE AZEVEDO, Anna Karoline Carneiro Nery. Comércio eletrônico: a vulnerabilidade agravada do 
consumidor virtual e sua proteção no Brasil. In: CALADO, Vinicius de Negreiros; FILHO, Alexandre 
Moura Alves de Paula (Organizadores). Temas de Direito do Consumidor: Estudos em homenagem aos 30 
anos do CDC. Ed. 1, Recife, 2020, p. 30-47.

GODOY, Guilherme Sávio da Mota. A proteção do consumidor: análise legislativa. In: CALADO, Vinicius 
de Negreiros (Organizador). Direitos do Consumidor: Temas contemporâneos. Ed. 1, Recife, 2021, p. 36-59.
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Introdução: O presente trabalho visa analisar o direito à privacidade e proteção de dados 
pessoais dos consumidores diante da sociedade de informação, à luz da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais. Justifica-se a importância e relevância do tema em questão tendo em vista que 
o desenvolvimento diário de novas tecnologias está inegavelmente inserido na vida das pessoas 
e caracteriza a revolução do contexto cultural, econômico e social, bem como das relações de 
consumo. Objetiva-se, analisar as revoluções sociais que deram origem aos algoritmos, bem como 
compreender a necessidade de tutela aos consumidores quanto à privacidade e a proteção de seus 
dados, visto que ao utilizarem, rotineiramente, as plataformas digitais, restam estão expostos à má 
gestão dos seus dados pessoais. Logo, a problemática que se impõe é investigar se os consumidores 
possuem garantidos seus direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais, na cultura da 
virtualidade.

Metodologia: A configuração social hodierna, caracteriza-se pelo domínio dos meios de 
comunicação e de informação digitais, os quais proporcionaram uma nova percepção mundana, de 
tempo e de território. E, ela assim desenvolveu-se, em face do surgimento da internet, que consiste em 
um sistema mundial de rede criado com o intuito de conectar pessoas em alcance global, através de 
um sistema de máquinas ou equipamentos eletrônicos, possibilitando instantaneidade e facilidade 
na comunicação e na troca de informações e dados pessoais entre os usuários (ANDRADE, 2004). 
Entretanto, junto à essa nova era, surge a preocupação com a propagação e divulgação de dados 
pessoais e com ela a necessidade de maior proteção aos direitos de liberdade e privacidade das 
pessoas, seja ela natural ou jurídica, de direito público ou privado. No ordenamento nacional, o 
direito à proteção de dados não possui caráter explícito, porém, possui seu embasamento legal 
reconhecido, primeiramente, pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), através do artigo 5° e 
incisos, como um direito fundamental, por meio das garantias relacionadas à intimidade, à vida 
privada, à igualdade substancial, à liberdade e à dignidade da pessoa humana. Ainda, em vigência 
desde setembro de 2020, a Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
tem sido um assunto alvo de constantes discussões pelos mais variados ramos da economia e do 
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mercado de trabalho. Isso porque, a partir de então, a referida legislação ocasionará influentes 
impactos na forma como as empresas tratam os dados pessoais de seus colaboradores, bem como 
na forma como os titulares dos dados reagem perante a disponibilização e o uso de suas próprias 
informações pelas empresas. O objetivo primordial da LGPD é coibir o uso indiscriminado de 
dados dos indivíduos, protegendo seu direito à liberdade e a privacidade, instituídos pela CF/88 
como direitos fundamentais, possibilitando a livre formação da personalidade (PINHEIRO, 2020). 
Diante da era digital, as empresas, são movidas pelos dados pessoais sendo estes, inclusive, um 
fator determinante para seu desenvolvimento e crescimento face o mercado econômico. Algumas, 
por sua vez, investem fortemente nos dados, agindo assim mais estrategicamente e com maior 
objetividade. Entretanto, as novas disposições legais vigentes afetarão incisivamente essas práticas, 
uma vez que permitem aos titulares dos dados saberem onde eles estão sendo fornecidos e para que 
finalidade estão sendo disponibilizados (FREITAS; MAFFINI, 2020). O método de procedimento 
utilizado para a elaboração preliminar da pesquisa foi o monográfico. Ainda, no decorrer do 
estudo, será utilizado o método de abordagem hermenêutico, aplicando-se a interpretação dos 
princípios, doutrina, leis e afins, melhor interpretando-as, bem como a pesquisa bibliográfica e a 
utilização de doutrina clássica e atual sobre a temática.

Conclusão: Em resposta à problemática lançada, verifica-se que os consumidores possuem, sim, 
um amparo legal vigente que garante a tutela de seus direitos à privacidade e à proteção de dados 
pessoais. Entretanto, frisa-se o gigante desafio do Estado, no que tange à constante elaboração e 
atualização normativa, a fim de acompanhar as diárias evoluções tecnológicas. 

Referências: ANDRADE, Ronaldo Alves de. Contrato eletrônico no novo código civil e no código do 
consumidor. Barueri, São Paulo: Manole, 2004, p. 12.

BRASIL, Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm. Acesso em 05 Ago 2021. 

BRASIL. Lei Federal n° 13.709 de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra; MAFFINI, Maylin. A Proteção dos Dados Pessoais no Crédito 
Bancário e a Lei Geral de Proteção de Dados frente ao Cadastro Positivo. Revista Jurídica Cesumar. Jan/
abr 2020. 

PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). Ed. 
Saraiva jur. 2 ed.São Paulo, 2020.
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Introdução: A prevalência do Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) vem crescendo 
consideravelmente nos últimos anos, isso porque os casos de obesidade aumentaram e a idade das 
mulheres em idade fértil também. Tal fato é preocupante devido aos diversos riscos à saúde que 
essa condição pode causar, como comorbidades tanto para a mãe quanto para o feto. Ademais, 
muitos estudos vêm abordando tratamentos e possíveis prevenções para o diabetes gestacional, 
sendo comprovado o benefício de se adotar um estilo de vida mais saudável, com alimentação 
regrada, exercícios físicos regulares e um bom acompanhamento médico com monitoramento da 
glicemia capilar dessas gestantes. Além disso, também é discutido como adotar essas medidas 
pode contribuir para um bom prognóstico desta patologia, evitando consequências futuras.

Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica a partir de periódicos indexados na 
plataforma PubMed com os descritores “gestational diabetes mellitus”, “healthy lifestyle” e “diet 
in gestational diabetes”. Dentre os artigos encontrados, foram selecionados três, publicados entre 
2018 e 2020 para utilização desse trabalho. O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é definido como 
um distúrbio de tolerância à glicose evidenciado após a 20ª semana de gestação. A resistência 
insulínica é fisiológica nas gestantes, porém, quando exacerbada, pode levar à hiperglicemia, 
provocando intolerância à glicose. Essa condição está associada a um aumento da morbidade fetal 
e complicações a longo prazo tanto para a mãe quanto para o bebê. As mulheres com DMG têm sete 
vezes mais risco de desenvolverem Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM2) pós parto do que mulheres 
grávidas com tolerância normal à glicose (Kautzky-Willer, A. et al). Além disso, gestantes com 
essa patologia têm mais riscos de complicações durante o parto. Em uma gestação sem riscos, o 
aconselhamento nutricional já é obrigatório e, não sendo contraindicada, a atividade física também 
deve ser incentivada. Logo, em gestantes com diagnóstico de DMG, isso se torna crucial para 
evitar possíveis morbidades futuras. Ademais, adotar um estilo de vida saudável, com dieta e 
exercícios físicos regulares, é um comportamento benéfico para a gestante pois pode contribuir 
para um bom prognóstico da patologia a longo prazo e diminuir significativamente as chances 
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de desenvolver DM2 pós-parto (Kautzky-Willer, A. et al). Já é visto que o tratamento de primeira 
linha no DMG é baseado em três pilares: terapia nutricional, insulinoterapia e controle de peso 
com atividade física associada. Contudo, foi sugerido que a modificação do estilo de vida por si só 
já pode ser suficiente para controlar a glicose no sangue em até 85% das mulheres com diagnóstico 
de Diabetes Gestacional (Rasmussen L, et al). Como recomendações dietéticas para esse perfil de 
gestante, é fundamental uma quantidade de macronutrientes que apoie o crescimento do feto e 
ao mesmo tempo limite o aumento da glicose pós prandial, além de evitar carboidratos de rápida 
absorção e que tenha um aporte suficiente de micronutrientes. No estudo de coorte retrospectivo de 
Kurtzhals et al., as gestantes com DMG que tiveram melhor adesão à dieta com restrição calórica, 
tiveram crescimento fetal mais adequado e controle glicêmico melhor em comparação com as 
que tiveram baixa adesão à dieta. Quanto às recomendações de exercícios físicos, ressalta-se os 
efeitos positivos no controle glicêmico da gestante com essa patologia, isso quando as atividades 
físicas são adeptas por no mínimo 150 minutos por semana, integrada à rotina diária. Entretanto, 
é importante sempre respeitar o nível de treinamento individual da mulher. Outrossim, a gestante 
deve seguir um acompanhamento individualizado, com exames biométricos periódicos e demais 
monitoramentos pelo médico responsável.

Conclusão: Adotar um estilo de vida saudável, com reeducação alimentar e atividades físicas 
regulares, é um comportamento que traz muitos benefícios para as gestantes com DMG e serve 
como medida preventiva para diversas complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. 
Com isso, a prescrição de um plano contendo dieta e exercícios, com acompanhamento médico 
adequado, se torna essencial.

Referências: RASMUSSEN, Louise; POULSEN, Charlotte Wolff; KAMPMANN, Ulla; SMEDEGAARD, 
Stine Bech; OVESEN, Per Glud; FUGLSANG, Jens. Diet and Healthy Lifestyle in the Management of 
Gestational Diabetes Mellitus. Nutrients, [S.L.], v. 12, n. 10, p. 3050, 6 out. 2020.

KURTZHALS, Lise L.; NØRGAARD, Sidse K.; SECHER, Anna L.; The impact of restricted gestational 
weight gain by dietary intervention on fetal growth in women with gestational diabetes mellitus. 
Diabetologia, [S.L.], v. 61, n. 12, p. 2528-2538, 25 set. 2018.

KAUTZKY-WILLER, Alexandra; HARREITER, Jürgen; WINHOFER-STÖCKL, Yvonne; Gestationsdiabetes 
(GDM) (Update 2019). Wiener Klinische Wochenschrift, [S.L.], v. 131, n. 1, p. 91-102, 12 abr. 2019.
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Introdução: O trauma grave é uma das principais causas de morte no mundo. Deste modo, o 
atendimento inicial é essencial no tratamento do paciente politraumatizado, que necessita de uma 
sequência lógica de abordagens e técnicas, as quais devem ser rapidamente aplicadas pela equipe. 
Nesse sentido, os erros na prática em saúde são muito comuns e trazem graves consequências, 
contudo, na maior parte das vezes, é difícil não cometê-los. Dessa forma, a disciplina eletiva 
de Suporte Avançado de Vida no Trauma acontece no Centro de Simulação Realística da 
Universidade de Passo Fundo e tem sua importância por realizar um treinamento baseado em 
simulações, que permite erros e auxiliar no desenvolvimento de habilidades e aperfeiçoamento de 
técnicas demandadas pelo ATLS, além de aumentar a confiança dos futuros médicos e instigar o 
pensamento crítico, com prioridade na segurança dos pacientes. 

Metodologia: O ATLS (Advanced Trauma Life Support) é um manual que sistematiza a sequência 
de atendimento ao politraumatizado seguindo uma ordem cronológica previsível para avaliar e 
tratar primeiro a maior ameaça à vida, propondo medidas fundamentais para a chamada “hora de 
ouro”, que diz respeito a primeira hora após o trauma, essencial para definir o prognóstico e predizer 
a ocorrência ou não de óbito do paciente. Nesse contexto, as aulas práticas da disciplina eletiva de 
ATLS acontecem no Centro de Simulação Realística (CSR), inaugurado em 2020 pela Universidade 
de Passo Fundo, que conta com salas e aparelhos que replicam situações e desafios vividos no 
dia a dia do trauma, com simuladores de pacientes e equipamentos que beiram a realidade. As 
atividades práticas realizadas no CSR contribuem para a prática na formação em saúde através 
da correção de falhas, resolução de dúvidas e aperfeiçoamento de habilidades e técnicas de forma 
segura e eficiente, sem colocar em risco a vida de outras pessoas pela possibilidade da correção 
de erros e simulação de diferentes situações que podem ocorrer. Em se tratando do atendimento 
ao politraumatizado, o CSR conta com diversos equipamentos, tecnologias digitais, imagens, sons 
e espaços de alta fidelidade, possibilitando uma metodologia de treinamento que imita cenários 
clínicos e experiências de atendimento nas emergências da vida real. Nesse sentido, quadros de 
parada cardiorrespiratória, choque, hemorragias e ferimentos por armas brancas ou de fogo, muito 
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comuns no cotidiano do trauma, são encontrados nas salas do CSR. Os bonecos realistas permitem 
realizar a avaliação e tratamento das ocorrências a partir, por exemplo, da passagem de sonda 
vesical, punção venosa, drenagem torácica, intubação orotraqueal e reanimação cardiopulmonar 
com desfibrilador externo automático, além de contar com materiais para treinar suturas e outras 
técnicas cirúrgicas, possibilitando uma experiência até então inusitada aos alunos. Assim, essas 
vivências são incomparáveis com a aula teórica tradicional isolada, pois além de ser mais interativo 
e lúdico, conta com simulações e práticas impossíveis de serem aplicadas em uma aula expositiva 
comum, proporcionando um aprendizado mais fidedigno e didático agregado ao conhecimento 
teórico, que contribui a longo prazo para um conhecimento mais solidificado. Além disso, prepara 
emocionalmente os estudantes para as situações reais da emergência e estimula o trabalho em 
equipe, essencial para um atendimento ao politraumatizado satisfatório.

Conclusão: Portanto, as aulas de ATLS no CSR são essenciais pois permitem aprender com os 
erros, aperfeiçoando as habilidades e estimulando o raciocínio clínico. Com isso, permitirão mais 
segurança nas situações cotidianas do trauma encontradas futuramente, uma vez que os alunos já 
terão experiências a partir das simulações, contribuindo para o atendimento lógico e rápido, que 
previne morte e complicações. 

Referências: AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. ATLS – Advanced Trauma Life Support Student 
Course Manual. 10th edition. Chicago: American College of Surgeons, Committee on Trauma; 2017. 



Página 1286

AULA SOBRE SAÚDE SEXUAL DA MULHER IDOSA PARA O 

CREATI UPF: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autor Principal: Letícia Viegas

175268@upf.br

Coautores: Letícia Viegas; Laís Restel Weber; Maria Eduarda Kegler Ramos; Raíssa Scalabrin; 
Ana Katharina Dalbosco; Nathália Giareta Serena; Letícia Lirio dos Santos; Maria Eduarda de Almeida; 

Maria Eduarda Severgnini Ludke; Marciele Begnini; Patrícia Gomes; Gabriela Suzana de Lima; Bianca 
Valéria Fazolo; Taiane Feiten

Orientador: Júlio Augusto de Souza Mota

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência

 

Introdução: As ligas acadêmicas proporcionam um grande enriquecimento da experiência 
acadêmica nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Aqui relata-se a experiência das acadêmicas 
ligantes da Liga de Saúde da Família e Comunidade da UPF em projeto de extensão na realização 
de uma aula online para as mulheres que frequentam o Centro de Referência e Atenção ao Idoso 
(Creati) da Universidade de Passo Fundo sobre a saúde sexual da mulher idosa. 

Metodologia: No dia 06 de agosto de 2021 foi ministrada uma aula online sobre a saúde sexual 
da mulher idosa por duas acadêmicas do curso de medicina da UPF através de uma transmissão 
ao vivo pela página no Facebook do Creati UPF para as idosas que frequentam o centro. Durante a 
aula foram abordados assuntos referentes a menopausa, período de transição que ocorre por volta 
dos 50 anos caracterizado por muitas mudanças no corpo da mulher e definido pela amenorreia 
de pelo menos um ano, a perimenopausa, período anterior à menopausa em que a mulher já tem 
sintomas (irregularidade menstrual, fogachos, distúrbios do sono, alterações do humor, síndrome 
geniturinária da menopausa) mas ainda não completou um ano em amenorreia, ambos processos 
que apesar de fisiológicos, muitas vezes têm importante impacto negativo na qualidade de vida das 
mulheres e podem ser tratados.¹ Além disso foram abordadas questões específicas da sexualidade 
na terceira idade, tema muitas vezes negligenciado pela falsa ideia de que nessa fase da vida 
as pessoas são assexuadas, ressaltando-se a possibilidade da manutenção de uma vida sexual 
ativa satisfatória na velhice.² Por fim, foram abordadas as Infecções sexualmente transmissíveis 
(ISTs), cada vez mais frequentes entre os idosos, uma vez que o uso do preservativo costuma 
ser negligenciado por não se ter mais a possibilidade de engravidar.³ Nesse sentido foi reforçada 
a importância da prática sexual segura com uso de método de barreira, e comentados sinais e 
sintomas associados a ISTs como alterações na secreção vaginal, prurido, disúria, dispareunia, 
hiperemia vulvar, alterações miccionais, úlceras, dor pélvica.¹ Sem dúvida, foi uma experiência 
muito gratificante, pois, por mais que ainda existam alguns tabus sobre o tema, houve participação 
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por parte das integrantes do grupo e, apesar da limitação de não ser uma atividade presencial, foi 
possível esclarecer dúvidas e enriquecer as informações sobre a saúde sexual das idosas. 

Conclusão: Atividades como essa são extremamente importantes, não só para os acadêmicos 
envolvidos, que têm a possibilidade de trabalhar com um público diferente, adquirindo experiência 
e conhecimento, como também para a comunidade que frequenta as atividades do Creati, que tem 
acesso ao conhecimento de qualidade com embasamento teórico, priorizando sempre a medicina 
baseada em evidências.

Referências: 1. PASSOS, E. P. et al. (Org.). Rotinas em ginecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

2. ALENCAR, Danielle L.; MARQUES, Ana P.; LEAL, Marcia C.; VIEIRA, Júlia C. Fatores que interferem 
na sexualidade de idosos: uma revisão integrativa. Ciência & Saúde Coletiva, vol 19; 2014. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/csc/a/PFm6gRq887pk5ndcvYvzdXq/?format=pdf&lang=pt . Acesso em: 9 ago. 
2021.

3. NETO, Jader D.; NAKAMURA, Amanda S.; CORTEZ, Lucia E. R.;YAMAGUCHI, Mirian U.; Doenças 
sexualmente transmissíveis em idosos: uma revisão sistemática. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 20; 2015. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/6vwM7zCbvCyYPpPt5kLDDrH/?lang=pt&format=pdf . 
Acesso em: 9 ago. 2021.
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Introdução: Fraturas de ossos longos estão entre os principais casos clínico-cirúrgicos ortopédicos 
na medicina veterinária. São geralmente causadas por veículos automobilísticos, quedas de alturas 
excessivas, traumas por armas de fogo e brigas (SLATTER, 2007). No caso de acometimento do 
fêmur, as fraturas da diáfise resultam em interrupção da continuidade do osso cortical diafisário, 
já as fraturas supracondilares acometem a diáfise distal. Em cães jovens, as fraturas distais são as 
mais frequentes, e o tratamento cirúrgico deve propiciar a máxima aproximação dos fragmentos, 
evitando assim uma cicatrização inadequada que, por sua vez, afetaria o desenvolvimento ósseo 
desses animais em crescimento (FOSSUM, 2014; MATOS et al., 2018). Objetivou-se nesse trabalho 
relatar um caso de osteossíntese de fêmur em cão com o uso de pino intramedular e fios de 
cerclagem. 

Metodologia: Deu entrada no Hospital Veterinário, um canino, macho, sem raça definida, com 
cinco meses de idade e pesando 15 kg. A proprietária relatou que ele havia sido atropelado há 
uma hora. No exame clínico, verificou-se que ele apresentava claudicação do membro pélvico 
esquerdo, edema e crepitação na manipulação. Com a radiografia foi confirmada fratura fechada 
simples oblíqua de diáfise femoral (Figuras 1 e 2), sendo indicada a cirurgia de osteossíntese de 
fêmur. A medicação pré anestésica foi dexemedetomidina (4mg.kg-1 IM) e cetamina (2mg.kg-1 
IM). A indução anestésica consistiu em fentanil (2,5µg.kg-1 IV) e propofol (3mg.kg-1 IV), e para 
manutenção foi usado isofluorano vaporizado em oxigênio a 100%. O paciente foi posicionado em 
decúbito lateral direito, realizou-se a antissepsia prévia com clorexidina degermante a 2% e álcool 
70%, seguido da antissepsia definitiva com clorexidina alcoólica 0,5%. Foi realizada a incisão de pele 
na face lateral da coxa esquerda, divulsão do subcutâneo e incisão da fáscia lata com afastamento 
do músculo quadríceps caudal e bíceps femoral. Após a identificação da fratura, foi introduzido 
de forma retrógrada dois pinos intramedulares de Steinmann de 3mm e 4mm no fragmento 
proximal (Figura 3), realizando o alinhamento dos fragmentos e posicionamento dos pinos no 
fragmento distal (Figura 4). Associado a isso, colocou-se três fios de aço ortopédico número 5 nas 
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linhas oblíquas (Figura 5). A rafia da fáscia lata foi obtida com ponto contínuo simples usando 
poliglecaprone 2-0, redução do subcutâneo com ponto em zig-zag usando o poliglecaprone 3-0 e 
aposição de pele com ponto intradérmico usando poliglecaprone 5-0. Após recuperação anestésica, 
o paciente foi encaminhado para realização de radiografia, onde foi confirmada a coaptação das 
linhas de fratura (Figuras 6 e 7). A alta com continuidade do tratamento domiciliar foi realizada 
com dipirona (25 mg.kg-1), tramadol (3 mg.kg-1), ampicilina (22 mg.kg-1) e colágeno do tipo 2 (40 
mg/animal). Foi recomendado aos tutores realizar a limpeza da ferida cirúrgica duas vezes ao dia 
assim como o manejo de repouso, dieta e banhos de sol. A decisão da escolha do procedimento 
cirúrgico é de fundamental importância para resolução de afeções ortopédicas. A partir da avaliação 
radiográfica, onde se evidenciou uma fratura do fêmur oblíqua, optou-se pela osteossíntese com 
pino intramedular para estabilizar fraturas diafisárias femorais, pois fornece excelente resistência 
à flexão. No entanto, algumas falhas podem ocorrer devido à pouca resistência a cargas axiais ou 
de rotação (FOSSUM, 2014). Por esta razão, há a necessidade de associar a outra técnica corretiva, 
como no caso do paciente relatado, o uso de cerclagens, com o objetivo de neutralizar forças de 
rotação e manter os fragmentos em posição (OLIVEIRA, 2018). A avaliação radiográfica no pós-
cirúrgico e avaliações periódicas após uns meses é importante para confirmar o alinhamento e 
coaptação da fratura (MATOS et al., 2018). 

Conclusão: O prognóstico é considerado excelente se o procedimento de manejo da fratura e 
o repouso do paciente forem respeitados durante o período determinado. O estudo das técnicas 
de osteossíntese são fundamentais para uma cirurgia ortopédica bem sucedida, uma vez que as 
fraturas são frequentes na clínica de pequenos animais.

Referências: FOSSUM, T.W. Tratamento de fraturas específicas. In: Cirurgia de Pequenos Animais. São 
Paulo, Rocca, 2014. 4ª ed., cap.33, p.1105-1201.

MATOS, R.M.L.M.; RODRIGUES, M.C.; SILVA, S.O.D.S; de SOUZA, D.K.T.; & MOTA, D.B. Osteossíntese 
de fêmur com fratura em cão empregando a técnica do grampo associado ao pino intramedular em posição 
normograda: Relato de caso. PUBVET, v.12, n.4, p.1-4, 2018. doi.org/10.22256/pubvet.v12n4a66.1-4.

OLIVEIRA, A.L.A. Fraturas e osteossíntese. In: Técnicas Cirúrgicas em Pequenos Animais. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2018. 2ª ed., cap.27, p.362-385.

SLATTER, D.H. Manual de cirurgia de pequenos animais. 3ª ed., São Paulo, Manole, 2007.
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Introdução: Em cães, a catarata é a afecção oftálmica mais comumente encontrada, que é 
caracterizada pela opacificação do cristalino ou de sua cápsula, que prejudica a passagem da 
luz, ocasionando a perda da visão (GUIMARÃES et al., 2015). A sua origem está relacionada à 
agregação de proteínas na lente, disfunções metabólicas, exposição a toxinas, alterações nas 
concentrações de eletrólitos e aumento das proteínas insolúveis (LAUS et al., 2008). O tratamento de 
escolha é a facoemulsificação, que consiste na fragmentação da lente e aspiração de seu conteúdo, 
demonstrando eficácia, redução no tempo cirúrgico, além de melhor cicatrização e recuperação 
do paciente. Após remoção da cápsula anterior, núcleo e córtex, a lente intraocular (LIO) pode 
ou não ser implantada (GUIMARÃES et al., 2015). Objetivou-se nesse trabalho relatar um caso de 
facoemulsificação e implantação de LIO bilateralmente.

Metodologia: Foi atendido um canino, Poodle, fêmea, com 10 anos de idade, com 6,5 kg e, 
histórico de opacificação nos olhos. Ao exame oftalmológico, teste de ofuscamento positivo e 
teste de ameaça diminuído, pressão intraocular (PIO) em ambos os olhos era 14 mmHg e na lente 
havia opacidade média bilateral. Na oftalmoscopia indireta não foi possível examinar o fundo de 
olho e vítreo. Sendo assim, foi diagnosticada catarata bilateral madura (Figura 1a) com indicação 
de facoemulsificação bilateral. No preparo pré-cirúrgico, dois dias antes do procedimento, foi 
iniciado uso de colírio de sulfato de atropina 1% (QID), colírio de gatifloxacino 0,3% com acetato 
de prednisolona 1% (QID), cefalexina (30mg.kg-1/BID/VO) e prednisolona (1mg.kg-1/SID/VO). 
A medicação pré-anestésica foi com metadona (0,3mg.kg-1 IM) e acepromazina (0,04mg.kg-1 IM). 
Indução com propofol (2mg.kg-1 IV) e cetamina (1mg.kg-1 IV) e manutenção com isoflurano. Para 
centralização do bulbo ocular utilizou-se o brometo de rocurônio (0,1mg.kg-1 IV). Após tricotomia 
periocular, posicionamento do paciente e do microscópio cirúrgico, foi realizada antissepsia local 
com PVPI 10% em concentração de 5% diluído em solução fisiológica 0,9%. O procedimento foi 
iniciado com uma incisão principal na córnea (Figura 1b), onde injetou-se 0,3 ml de corante azul de 
tripano para corar a cápsula anterior (Figura 1c), após um minuto, foi aplicado solução viscoelástica 
(Figura 1d). Utilizando um cistítimo, foi realizada uma incisão acessória na cápsula anterior do 
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cristalino (Figura 1e), seguida da capsulorrexe circular contínua (Figura 1f). Iniciou-se então a 
hidrodissecção (Figura 1g) e facoemulsificação (Figura 1h), liberando as aderências que seguram a 
lente ao saco capsular. Após a remoção de todos os fragmentos da catarata, foi implantada a LIO no 
interior da cápsula do cristalino (Figura 1i) e feita irrigação e aspiração, para remover toda solução 
de viscoelástico. Seguiu-se com a corneorrafia com pontos isolados simples, usando fio seda 8-0 
(Figura 1j). O mesmo procedimento foi realizado no outro olho. A paciente apresentou retorno da 
capacidade visual de ambos os olhos, recebendo alta no mesmo dia, com prescrição de colírios de 
gatifloxacino 0,3% com acetato de prednisolona 1% a cada duas horas, brinzolamida (10mg/ml 
TID) e tropicamida (10 mg/ml TID). O uso cefalexina (30mg.kg-1/BID/VO) e prednisolona (1mg.
kg-1/SID/VO) foram mantidos. Além disso, foi recomendado o uso do colar elisabetano e retorno 
após uma semana. A catarata é a razão mais comum para realizar facoemulsificação. Ao apresentar 
perda visual, a cirurgia deve ser recomendada, pois quanto mais precocemente o cristalino for 
removido, menores as taxas de complicações e maiores as chances de sucesso cirúrgico (GELATT, 
2003). Dentre as inúmeras vantagens desta técnica, cita-se a manutenção da câmara anterior, 
diminuição inflamatória, menor edema corneano, pequena cicatriz, um astigmatismo atenuado, 
além da redução do tempo cirúrgico (MUNGER, 2007).

Conclusão: A catarata é a doença que mais causa cegueira em cães e a única opção de tratamento 
é a remoção cirúrgica. O procedimento de facoemulsificação mostra-se promissor, alcançando 
melhores resultados no que se refere a menor tempo cirúrgico, menores índices de contaminação 
e possíveis complicações pós operatórias, destacando uma alta taxa de sucesso na recuperação da 
visão e reabilitação precoce.

Referências: GELATT, K. N. Doenças e cirurgias da lente do cão. In: Manual de oftalmologia veterinária – 
1ª ed. Barueri: Manole, 2013. cap. 10, p. 227-252.

GUIMARÃES, T. G.; HONSHO, C. D. S.; MAMEDE, F. V. et al. Facoemulsificação com implantação de 
lente em cães. Investigação medicina veterinária, v. 14, n. 1, p. 66-71, 2015.

MUNGER, R. J. et al. Afecções da lente. In: Oftalmologia clínica e cirúrgica em cães e gatos. 1 ed. São 
Paulo: Roca, 2017. cap 6, p. 111-149.
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Introdução: A pandemia de Coronavírus, um dos maiores desafios recentes da humanidade foi 
identificado, inicialmente, na China, no final do ano de 2019. Em março de 2021 já eram mais de 
120 milhões de pessoas contaminadas e 2,6 milhões de mortos, são perdas humanas de dimensões 
significativas e também impactos econômicos, sanitários, sociais e culturais (MENTELLA et al., 
2021). Considerando que antes da pandemia já existiam diferenças nas condições de renda, de 
vida e de alimentação dos idosos, estas disparidades aumentaram com a pandemia, de modo que 
com menor renda e acesso, a alimentação tende a ser de menor qualidade e quantidade, afetando 
a segurança alimentar e nutricional (CAMARANO, 2020). Diante deste contexto, este estudo 
teve como objetivo tecer reflexões acerca da insegurança alimentar e nutricional em tempos de 
pandemia.

Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa do ponto de vista teórico-reflexivo, considerando 
a literatura sobre os temas “coronavírus”, “segurança alimentar e nutricional” e “direito à alimentação 
adequada” utilizando artigos científicos, políticas públicas, programas de segurança alimentar 
e nutricional no país, além de dados epidemiológicos sobre segurança alimentar e nutricional e 
COVID-19 no período de 2019 a 2021. Foram consultadas as seguintes bases de dados: Literatura 
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO) e National Library of Medicine (PUBMED). Não foram incluídas teses, dissertações ou 
monografias. Como critérios de inclusão, buscaram-se artigos que abordassem a temática proposta, 
o fator de relevância em relação ao objetivo do estudo diante das evidências acerca da pandemia. 
A pandemia está causando impactos na saúde global, nas economias, no comportamento do 
consumidor e nos processos pelos quais os alimentos são produzidos e distribuídos. Na ausência 
de respostas governamentais eficazes à insegurança alimentar (especialmente para pessoas 
vulneráveis e crianças), as Organizações não Governamentais (ONGs) estão aumentando seu nível 
de coordenação e em alguns casos, controlando o abastecimento de alimentos (RIVINGTON et 
al., 2021). A resposta inflamatória alterada consequente à infecção do COVID-19 pode agravar 
processos catabólicos e a desnutrição, contribuindo para retardar a recuperação. Desta forma, a 
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promoção de uma alimentação adequada e suplementação quando indicada são recomendadas, 
bem como devem ser cultivados hábitos de vida para evitar o sobrepeso e a obesidade (MENTELLA 
et al., 2021). A pandemia teve um impacto dramático no sistema alimentar, com consequências 
diretas e indiretas principalmente nos países e comunidades mais vulneráveis, devido a perda de 
empregos, não apoio do Estado e redes de proteção social para amenizar os impactos da fome. 
Logo, a insegurança alimentar pode ter consequências graves para a saúde pública e devemos ser 
capazes de reduzir os riscos sociais e políticos maiores (MARDONES et al., 2020). Camarano (2020) 
ressalta a importância da renda do idoso em um terço das famílias brasileiras, desmistificando 
a visão tradicional do idoso dependente do ponto de vista econômico, pois assumem um papel 
importante de provedor, para o qual não só a renda da Seguridade Social desempenha um papel 
significativo, mas, também, a do trabalho. Santarelli et al. (2017) afirma que o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA) está distante da realidade de muitas pessoas em todo o mundo 
e com a pandemia da COVID-19, os desafios são maiores, devido ao aumento da pobreza. Diante 
da pandemia, o isolamento social contribuiu para o aumento do desemprego, reduziu o acesso 
a alimentos, aumentando a pobreza e a fome no mundo. Por isso, políticas públicas e medidas 
voltadas à garantia de renda são importantíssimas para a promoção da segurança alimentar e 
nutricional.

Conclusão: As desigualdades sociais se acentuaram com a pandemia, dessa forma, é fundamental 
que haja investimento na formulação de políticas públicas concretas e efetivas, que tenham como 
base a economia e a proteção social, bem como a articulação da Segurança Alimentar e Nutricional 
com os princípios do DHAA, uma vez que este direito está ligado à dignidade humana e à justiça 
social.

Referências: CAMARANO, A. A. Os dependentes da renda dos idosos e o coronavírus: órfãos ou novos 
pobres? Ciências e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 4169-4176, 2020.

MARDONES, F. O. et al. The COVID-19 Pandemic and Global Food Security. Front Vet Sci, v. 7, p. 1-8, 
2020.

MENTELLA, M. C. et al. The Role of Nutrition in the COVID-19 Pandemic. Nutrients, v. 13, n. 4, p. 1-13, 
2021.

RIVINGTON M. et al. UK food and nutrition security during and after the COVID-19 pandemic. Nutr Bull, 
v. 46, n. 1, p. 88-97, 2021.

SANTARELLI, M. et al. Da democratização ao golpe: avanços e retrocessos na garantia do direito humano 
à alimentação e à nutrição adequadas no Brasil. Brasília: FIAN Brasil; 2017.
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Introdução: Dentre os tumores ovarianos em equinos, os mais comuns são os tumores das células 
da granulosa e os mais raros são os tecomas. Por tratar-se de uma neoplasia incomum, os tecomas 
apresentam moderada escassez de informações na literatura. No entanto, é considerado um 
neoplasma de curso benigno, e que geralmente apresentam-se hormonalmente ativos, alterando o 
comportamento e o ciclo estral das éguas (PRESTES, 2013). Este trabalho tem como objetivo relatar 
um caso de tecoma ovariano em uma égua, diagnosticado no Laboratório de Patologia Animal 
(LPA) do Hospital Veterinário (HV) da Universidade de Passo Fundo (UPF), caracterizando seus 
aspectos anatomopatológicos.

Metodologia: O caso ocorreu em uma fêmea equina, 300 kg, de 15 anos de idade, Crioula, 
oriunda do interior do município de Passo Fundo, RS. De maneira progressiva o animal passou 
a apresentar dificuldade de locomoção, com enrijecimento dos membros pélvicos. Diante disso, 
foi conduzido ao HV para consulta clínica, onde na palpação transretal foi evidenciada massa de 
aspecto tumoral. O exame ultrassonográfico confirmou a presença de nódulo em ovário esquerdo 
e aumento de volume da artéria mesentérica cranial. Diante dos achados ultrassonográficos foi 
realizada laparoscopia exploratória com ovariectomia do ovário esquerdo. O ovário foi enviado, 
em formalina 10% tamponada para exame anatomopatológico. No exame macroscópico observou-
se que o ovário media 4,3x2,9x3cm e apresentava superfície regular, além de consistência macia a 
firme. Aos cortes, apresentava-se homogêneo e pardacento, com focos enegrecidos e presença de 
cistos com conteúdo líquido acastanhado. Amostras foram coletadas e processadas pelos métodos 
histoquímicos convencionais e coradas pela hematoxilina e eosina. No exame histopatológico, 
observou-se presença proliferação de células fusiformes dispostas em arranjo sólido, por vezes 
formando redemoinhos, e com citoplasma claro em vacúolos lipídicos. Observou-se ainda, 
hiperplasia glandular cística, além de áreas de hemossiderose. Os achados macroscópicos e 
histopatológicos permitiram o diagnóstico de tecoma. Tal como no presente caso, os tecomas 
apresentam aspecto fasciculado semelhante aos fibromas, e coloração amarelada devido à presença 
de células hormonais. As células neoplásicas são fusiformes e com citoplasma claro e rico em 
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lipídeos (NOBREGA, et al. 2008). Cabe salientar que os tecomas são tumores do estroma ovariano 
incomuns em equinos, possuem caráter benigno, e derivam dos cordões sexuais da gônada 
embrionária que originam as células da granulosa e da teca (RAOOFI et al., 2006; MEUTEN, 2017). 
Os tumores ovarianos apresentam derivações embriológicas distintas, podendo ser do epitélio do 
ovário, das células germinativas e/ou do estroma ovariano. Entre os tumores estromais estão o 
de células da granulosa (GCT), o de células da granulosa-teca (GTCT), o de células de Sertoli do 
ovário, luteoma e tecoma, entre outros (RAOOFI et al., 2006). Em casos de ovariectomia ressalta-
se a importância da coleta e envio do órgão para diagnostico, afim de verificar a histogênese do 
tumor, uma vez que os exames clínicos e de imagem não permitirão obter diagnóstico definitivo.

Conclusão: A palpação transretal e o exame ultrassonográfico constituem-se em boas ferramentas 
para verificar presença de massas teciduais e/ou aumentos de volume ovarianos. No entanto, 
tratando-se de alterações neoplásicas, não é possível predizer a origem histogênica e se consistem de 
neoplasmas malignos ou benignos. Assim, é imprescindível realização de exame histopatológico. 

Referências: MEUTEN D. J. Tumors in domestic animals. 5. ed. Wiley &amp; Sons, Inc.; 2017. 989 p.

NÓBREGA, F. S. et al. Tecoma em uma égua. Acta Scientiae Veterinariae. 36(2): 185-189. 2008.

PRESTES, N.C. et al. Ovarian Tumor in a Mared - Thecomad - Case Repor. Journal of Equine Veterinary 
Science, 33, 196-200, 2013.

RAOOFI, A.; MARDJANMEHR, S. H.; MASOUDIFARD, M.; ADIBHASHEMI, F. &amp; ASADIAN, P. 
Thecoma in a mare. Journal of Equine Veterinary Science, 26(12), 588-591, 2006.
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Introdução: A imunoistoquímica consiste de uma ferramenta de grande valor na rotina 
diagnóstica, pois possibilita avaliar o comportamento biológico e a histogênese dos neoplasmas 
permitindo realizar diagnóstico acurado para predizer o prognóstico de animais com doença 
oncológica (MEUTEN, 2017). Uma das principais indicações do exame imunoistoquímico é a 
tentativa de classificar histogeneticamente neoplasmas com aspectos indiferenciados (Grau III). O 
presente projeto, constitui-se de um macroprojeto, realizado no Laboratório de Patologia Animal 
(LPA) da FAMV-UPF, consistindo de um estudo retrospectivo e prospectivo de neoplasmas 
malignos de diversas espécies de animais de companhia, de produção e silvestres diagnosticados a 
partir de 2009, o qual está em andamento tendo por objetivos implementar um painel diagnóstico, 
através de estudo imunoistoquímico para verificar a expressão de marcadores, além de determinar 
a ocorrência de neoplasmas em animais de companhia, de produção e silvestres.

Metodologia: Para a realização do estudo foram consultados os registros do LPA. As amostras 
foram obtidas através de exéreses cirúrgicas de fragmentos e órgãos e de espécimes coletadas 
durante as necropsias. Todas as amostras foram fixadas em formol 10% tamponado, processadas 
e coradas por métodos histoquímicos convencionais para análise histopatológica. Posteriormente, 
realizou-se imunoistoquímica dos casos selecionados através da técnica streptavidina-biotina-
peroxidase ou polímero. Para a escolha dos marcadores considerou-se a morfologia celular dos 
neoplasmas, sendo possível optar por diversos marcadores dependendo do contexto clínico-
morfológico para determinar a histogênese e, assim, o diagnóstico, como: citoqueratina AE1/
AE3, vimentina, S100, melan A, HMB-45, DOG1, C-KIT, desmina, &#945;-actina de músculo liso, 
sinaptofisina, CD3, CD20, CD56, CD31 e CD34. Para alguns casos foi verificado, ainda, a expressão 
do Ki-67, marcador de proliferação celular. No estudo, também foram utilizados controles 
positivos e todos os cortes foram contracorados com hematoxilina e analisados em microscópio 
óptico. Dos neoplasmas analisados, em várias espécies, diversos sistemas foram acometidos como 
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o tegumentar, mamário, hematopoiético, digestório, ósseo, genital e nervoso. Quase a totalidade 
dos neoplasmas diagnosticados, utilizando-se a imunoistoquímica como ferramenta diagnóstica, 
era maligno e dentre esses destacam-se: melanomas cutâneos e orais em caninos, linfoma T 
oral canino, tumor do trato gastrointestinal (GIST) canino, hemangiossarcoma cutâneo canino, 
mesotelioma canino, carcinoma vulvar metastático equino, osteossarcoma osteoblástico nasal em 
bovino (DOS SANTOS et al. 2016), mesotelioma em leoa, neuroblastoma olfatório em macaco 
prego e fibrossarcoma em jararaca (SANTOS et al. 2015). Nesse contexto, células neoplásicas 
imunorreativas para vimentina e negativas para os anticorpos supracitados permitem o diagnóstico 
de fibrossarcoma (SANTOS et al. 2015). Quanto aos benignos, destacamos o leiomioma pilórico 
em canino (CIMA et al., 2016), diferenciado do GIST por imunoistoquímica. O diagnóstico de 
neoplasmas de Grau III envolve diagnósticos diferenciais entre carcinoma, linfoma, sarcoma e 
melanoma. Nesse estudo, foi possível realizar além de uma triagem com o painel diagnóstico 
disponível. Entretanto, para realizar outras etapas é necessário ampliar o painel de marcadores, 
principalmente para neoplasmas de células redondas (BARRA, 2006, MEUTEN, 2017). Animais 
de produção, a exemplo dos bovinos, também são acometidos por neoplasia, embora com menor 
frequência do que os animais de companhia. Em geral, tratam-se de linfomas e carcinomas de 
células escamosas, por vezes melanomas melanóticos, que são diagnosticados por histopatologia 
(MEUTEN, 2017). Nesse contexto, por exemplo, é fundamental a utilização de um painel com 
os marcadores vimentina, EMA, melan A, HMB45, desmina, actina, CD68 e S-100. As células 
neoplásicas imunorreativas para vimentina e negativas para os demais anticorpos permitem o 
diagnóstico de fibrossarcoma. (SANTOS et al. 2015). Cabe destacar que a imunoistoquímica foi 
imprescindível na obtenção do diagnóstico desses neoplasmas que acometeram caninos, bovinos, 
equinos e animais silvestres.

Conclusão: Com o estudo, ainda em andamento, concluímos que a imunoistoquímica é 
fundamental nos casos de imprecisão diagnóstica. Entretanto, em muitas situações é necessário 
ampliar o painel diagnóstico, como nos neoplasmas malignos de células redondas e de células 
fusiformes. Assim, será dada continuidade ao estudo com levantamento desses tumores para 
definir o diagnóstico a partir da histogênese.

Referências: BARRA, M.B. O uso da imunoistoquímica no diagnóstico: indicações e limitações. Revista da 
Associação de Médicos do Rio Grande do Sul. 50 (2): p.173-184, 2006.
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MEUTEN D. J.. Tumors in domestic animals. 5. ed. Wiley & Sons, Inc.; 2017. 989 p.
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Introdução: A presente pesquisa faz parte da dissertação de mestrado, que está em construção 
e tem por tema de estudo os “Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos no Norte do Rio Grande 
do Sul”. Visa evidenciar os vestígios arqueológicos encontrados nesta região, tendo em vista a 
ausência de pesquisas mais sistemáticas que contemplem a incidência de remanescentes de 
ocupação no interior do estado. Nesse sentido, propõe possibilitar a população o conhecimento 
do patrimônio arqueológico, histórico e cultural da região, contribuindo para valoração do 
espaço, para a preservação e para compreensão dos processos de ocupação territorial e fenômenos 
históricos ali ocorridos. Além, disso procura somar o elemento indígena às narrativas de história 
e identidade da região. 

Metodologia: A pesquisa pretende apresentar o potencial arqueológico da região Norte do 
Estado do Rio Grande do Sul. Se insere no campo da História, mas com um diálogo interdisciplinar 
com a arqueologia, procurando construir conhecimento histórico com base na cultura material. 
Segundo Vicroski (2011), entende-se por cultura material o conjunto de vestígios que resultaram 
da ação humana, como por exemplo uma pedra lascada, um recipiente de cerâmica, entre outros. 
Estes vestígios são o reflexo das sociedades que os produziram, a partir da análise e interpretação 
dos mesmos, juntamente com o estudo do contexto ambiental em que foram encontrados, 
podemos compreender inúmeros fatores a respeito de quem os produziu. Para construção dessa 
pesquisa estão sendo utilizadas como fontes, artefatos líticos e de cerâmica encontrados na região 
em estudo. No Município de Novo Barreiro foram encontrados inúmeros artefatos líticos, estes 
fazem parte de acervos pessoais de moradores. Salienta-se que não há Instituições ou lugares de 
memória apropriados para a guarda desses objetos e que valorizem as questões histórico-culturais 
do município, dessa forma os artefatos foram encontrados e são mantidos sob os cuidados dos 
próprios moradores. Os acervos apresentam vários artefatos como pontas de projétil, bolas 
de boleadeiras, lâmina de machado, mão de pilão, percutor e até mesmo um suposto artefato 
ritualístico. Também está sendo utilizado como fonte de pesquisa os artefatos que integram o 
acervo arqueológico do Museu Olívio Otto, situado no Município de Carazinho. Este acervo conta 
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com inúmeros artefatos líticos e material em cerâmica. No momento está sendo feito o trabalho de 
investigação a respeito da origem desses vestígios, pois alguns não apresentam termo de doação 
e informações a respeito da sua procedência. Com o apoio do Laboratório de Cultura Material 
e Arqueologia- LACUMA da Universidade de Passo Fundo, está sendo realizado o tratamento 
analítico e interpretativo das fontes, além da realização de visitas aos locais dos achados, medição, 
registro fotográfico, plotagem e prospecção de superfície. Segundo Kern (1991), durante o período 
do Holoceno inicial se desenvolveram e ocuparam o território gaúcho, dois grupos de caçadores-
coletores em ambientes diferentes. Um primeiro grupo nas zonas de campo e nas fímbrias das 
florestas das vertentes do Planalto Meridional, e o outro no interior das florestas subtropicais 
do planalto gaúcho e de suas vertentes, procurando os vales quentes e úmidos. Considerando a 
cultura material destes primeiros grupos, as fontes em estudo e procurando fazer o que Funari 
(2008) chama de “paralelo etnográfico”, é possível atribuir o início do povoamento na região em 
estudo, a estes grupos de caçadores-coletores que se instalaram aproximadamente no início do 
período holocênico. 

Conclusão: Os resultados obtidos nesta etapa da pesquisa permitem concluir que os artefatos 
apresentados, constituem um importante registro arqueológico da História Antiga. Além de 
apresentarem 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 é capaz de 
garantir a transmissão de conhecimento.

Referências: FUNARI, Pedro Paulo. Os Historiadores e a Cultura Material. In: PINSKY, Carla Bassanezy. 
(org.). Fontes Históricas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008.
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das fronteiras. Dissertação de Mestrado em História. Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo: UPF, 2011.
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Introdução: A sociedade está em constante mudança, é inerente ao ser humano a evolução, 
que advém principalmente da apropriação e descobertas de novos meios para a sobrevivência. 
Ao longo da história foi demostrado isso, e as revoluções industriais foram as principais formas 
de manifestação do domínio do homem sobre os meios que lhe eram disponibilizados na época. 
Dessa forma, é nesse campo que se inicia o desenvolvimento do tema da pesquisa, haja vista que a 
tecnologia foi e continua sendo a percursora da inovação, e por consequência reflete na sociedade, 
e principalmente nas relações laborais. Assim, será dado ênfase a quarta revolução industrial, 
demostrando a sua presença significativa na contemporaneidade, realizando um esboço da 
pandemia Covid-19, e quanto afetou as relações de trabalho. Devido esse fato, que é imprescindível 
compreender o fenômeno tecnológico no ambiente laboral.

Metodologia: As tecnologias resultam em mudanças sociais, laborais, educacionais, que 
refletem na vida individual de cada cidadão. Quando se analisa a primeira revolução industrial 
(1760 e 1840), é observado com o implemento da máquina a vapor, o início da produção mecânica 
“[...] que proporciono una megaplataforma tecnológica de uso general para la Primeira Revolucion 
Industrial.” (RIFKIN, 2014, p. 65). Por consequência, ocorreu juntamente uma mudança no 
comportamento do trabalhador “O homem passa a agente de direção, de manobra de aparelhos 
mais ou menos complicados”. (IGLÉSIAS, 1982, p.42). O mesmo ocorre com a organização das 
empresas, haja vista que a partir do momento da implementação da revolução industrial, métodos 
e regras eram essenciais para o fluxo das atividades. É neste cenário que, na segunda revolução 
industrial (1850-1945), com a produção em massa na linha de montagem, surge o método 
cartesiano na administração empresarial (ALMEIDA; BARBOSA; BAISO, 2018), interligando com 
o pensamento de Jeremy Rifkin (2014, p. 67) é “racionalizar adecuadamente cada aspecto de sus 
operaciones comerciales”. Ou seja, a segunda revolução industrial advém de um caráter científico, 
de pesquisas laboratoriais e de especialização do trabalhador. (SAES, SAES, 2013, p. 225). A terceira 
revolução (séc. XX - 1960) consolida a inovação, no aspecto da robotização e a automação. Por fim, 
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chega-se à atual quarta revolução industrial, caracterizada pela inovação da interligação do mundo 
tecnológico, com o físico e o biológico (SCHWAB, 2016, p. 19). Nessa revolução, a velocidade é o 
fenômeno principal, superando as revoluções anteriores. Sendo que o sequenciamento genético, a 
nanotecnologia, a computação quântica, as energias renováveis, a internet das coisas e sobre tudo 
a inteligência artificial, ganha destaque globalmente no cotidiano. (SCHWAB, 2016, p. 21-23). É 
neste cenário que, a pandemia covid-19 trouxe uma ruptura total com as revoluções anteriores e 
consolidou mais fortemente a quarta revolução industrial, tendo reflexo expressivo da tecnologia e 
da inovação nas relações de trabalho. Por exemplo, um dos métodos utilizados durante a pandemia 
foi o “Home Office”, em que a internet e os meios tecnológicos informacionais (computadores, 
notebooks, tablets, smartphones, etc.), foram essenciais para manter o vínculo de trabalho 
do empregado. Contudo, esse trabalho à distância, exigiu adaptação aos meios tecnológicos, e 
principalmente mudança comportamental do trabalhador. Não é sem razão, que o equilíbrio entre 
a vida profissional e a familiar, o isolamento social, a maior responsabilidade e autocontrole, são 
desafios enfrentados por trabalhadores dessa modalidade. Dessa forma, é visível o impacto do 
uso das tecnologias no trabalho, em que exige adaptação dos indivíduos. Todo trabalhador atual e 
futuro se encontra em uma realidade global tecnológica.

Conclusão: A tecnologia sempre esteve presente nas relações de trabalho, obviamente que em 
algumas épocas não era tão expressivo seu impacto, mas a partir da primeira revolução industrial 
a sua efetividade foi observada, já ocorrendo mudanças nas atividades laborais. Contudo, esse 
avanço continuou nas posteriores revoluções industriais, fazendo da tecnologia o fenômeno atual 
do ambiente de trabalho.

Referências: ALMEIDA, T. M. et al. A quarta revolução industrial e suas bases tecnológicas e 
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Introdução: A democracia se consolidou desde a antiguidade, mas obviamente essa era diferente 
da atual democracia moderna. Dessa forma, compreender o fenômeno, é compreender como ocorria 
a participação dos cidadãos nas decisões políticas na antiguidade, o que remete à pólis grega, e por 
consequência ao conceito de liberdade. É neste cenário, que se consolida o estudo da liberdade dos 
antigos comparada a dos modernos, haja vista que é a base essencial para o debate acerca do voto 
facultativo. É o cerne da pesquisa, apontar estudos, argumentos, reflexões, que permitem concluir 
a efetividade da implementação do voto facultativo em todos os países democráticos de direito. O 
método utilizado é hipotético-dedutivo e a partir da revisão bibliográfica.

Metodologia: O voto facultativo, é um tema de complexidade imprescindível, devido esse 
fato que inúmeras contraposições são observadas na sociedade. Primeiramente, defender a 
implementação do voto facultativo, é defender fatores históricos que permitem a compreensão 
de quanto o voto nessa modalidade é importante em uma democracia que respeita os direitos 
individuais dos cidadãos. Não obstante, entre esses direitos individuais, se encontra o direito à 
liberdade. O conceito do direito à liberdade passou por uma grande evolução, na antiguidade era 
vista como sinônimo de coletividade. Não é sem razão, que segundo Benjamim Constant (2019, 
p. 31), na sua obra “Da liberdade do antigos comparada à dos modernos”, aborda que analisar 
a antiguidade, tendo como molde a Grécia Antiga, a democracia ateniense, é observar cidadãos 
que participavam diretamente das decisões políticas/administrativas da pólis, tendo isso como 
liberdade. No entanto, é importante observar que essa liberdade dos antigos, advinha de uma 
sujeição total à autoridade do todo. (CONSTANT, 2019, p. 31). Destarte, é perceptível uma negação 
da liberdade enquanto individualidade, não encontrareis entre eles o poder da escolha, nada é 
concedido visando a independência individual. Dessa forma, que Condocert afirma que a negação 
da liberdade individual, “[...] appele libre um homme qui n’est soumis dans aucume de ses actions 
privées à la volonté arbitraire d’un individu [...]”, foi um dos erros cometidos na antiguidade. 
(CONDOCERT, 1914, p. 590) No entanto, a liberdade dos modernos é completamente diferente à 
aplicada pelos antigos, aquela trata-se de uma liberdade individual. É neste cenário, que a defesa do 
voto facultativo se faz essencial, haja vista que se trata de defesa à individualidade de cada cidadão 
ao escolher votar, da defesa de um princípio fundamental que é a liberdade (MENDES; BRANCO, 
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2020, p. 266), e sobre tudo da defesa da democracia vigente na sociedade. Segundo Robert Dahl 
(2001, p. 64), democracia é gerar consequências positivas “dar ênfase ao valor da liberdade pessoal e 
assim proporcionar apoio para outros direitos e outras liberdades.” Sem dúvida, a democracia dos 
antigos difere da democracia dos modernos, já observável por grandes teóricos. (COULANGES, 
2019, p. 236-240; DAHL, 2001, p. 61.). Neste campo do estudo, ao analisar as democracias, conclui-
se a presença de 22 Estados democráticos consolidados desde à década de cinquenta (DAHL, 2001, 
p. 135), no qual mais da metade deles adotam o voto facultativo na contemporaneidade. Os países 
mais desenvolvidos, tais como EUA, Canadá, e a maioria dos países da União Europeia, adotam 
esse modelo de votação. Fato é que o voto é um direito humano de primeira geração, por isso a 
liberdade de escolha deve prevalecer. Entretanto, como abordado no início, trata-se de um tema 
complexo, talvez porque como já dizia Bobbio (2004, p. 24), os problemas dos direitos do homem 
não se encontram mais na sua fundamentação, mas na sua tutela.

Conclusão: Realizar uma análise favorável da implementação do voto facultativo, é realizar um 
estudo analítico e crítico de elementos históricos, sociais, conceituais, etc. Assim, compreender 
a democracia antiga, o que os cidadãos da antiguidade entendiam como liberdade, a maneira 
que exerciam a política, foi fundamental para a conclusão de que a modernidade legítima a 
implementação do voto facultativo.

Referências: BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
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Introdução: A biomassa de microalgas é de notável conveniência quanto ao desenvolvimento 
de biocompostos. Seu cultivo apresenta pontos positivos como sua velocidade de crescimento e 
a possibilidade de serem cultivadas em diversos ambientes, inclusive águas residuárias. Além 
disso, sua biomassa pode ser uma rica fonte de proteínas, um composto com potencial para o 
desenvolvimento de biofertilizantes (NAVARRO-LÓPEZ et al., 2020). No que tange à sua produção 
em larga escala, surgem alguns empecilhos, sendo um deles o alto custo dos reagentes necessários 
para o preparo de seu meio de cultivo. Entretanto, microalgas podem ser alimentadas com resíduos 
orgânicos que funcionam como fonte de carbono, tal como efluentes ou resíduos da agroindústria, 
como o soro de leite. Objetivou-se avaliar a viabilidade de crescimento da microalga Chlorella 
homosfera em meio de cultivo com adição de soro de leite como meio alternativo, e o potencial da 
biomassa para o desenvolvimento de biofertilizantes. 

Metodologia: Para a pesquisa foi utilizada a microalga Chlorella homosfera, proveniente do 
banco de cepas do Laboratório de Bioquímica e Bioprocessos da Universidade de Passo Fundo. A 
microalga foi cultivada em meio Bristol modificado, com concentração inicial de 0,2 g/L. Realizou-
se a adição de soro de leite em sistema batelada alimentada. Para a preparação dos biorreatores 
foram utilizados erlenmeyers de 1 L com volume útil de 500 mL. O experimento foi realizado em 
duplicata. Todos os materiais necessários foram previamente autoclavados. Os biorreatores foram 
armazenados em estufa com temperatura entre 20 e 30ºC e fotoperíodo de 12 h no escuro e 12 h 
expostas a luz proveniente de lâmpada fluorescente. O sistema foi mantido em aeração constante 
por meio de bombas compressoras. O crescimento celular foi verificado por espectrofotometria 
em comprimento de onda de 670 nm, através de uma relação pré-estabelecida entre absorbância 
e concentração celular. O tempo de cultivo foi de 30 dias, durante o qual variou-se o volume 
de adição de soro de leite (1, 2 e 4% em relação ao volume útil do reator) e o intervalo entre as 
adições (3, 5 e 7 dias). O consumo de lactose foi mensurado após centrifugação das amostras a 
5000 rpm por 10 min, seguindo-se mensuração através do método 3,5 DNS (MILLER, 1959) para 
determinação de açúcares redutores. Ao final do tempo de cultivo, a biomassa microalgal foi 
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separada por centrifugação e foi determinado o teor de carboidratos e proteínas pelos métodos de 
Dubois (1956) e Lowry (1951), respectivamente. Foi verificado um crescimento celular maior nas 
microalgas submetidas à adição de soro em comparação ao biorreator controle, onde não ocorreu 
adição do soro de leite. A concentração final do experimento controle foi de 0,3 g/L. Com a adição 
de soro de leite (1% em relação ao volume útil do reator) se obteve concentração de biomassa 
de 1,2 g/L com adição a cada 3 dias, 0,9 g/L com adição a cada 5 dias, e 0,9 g/L com adição a 
cada 7 dias. Os resultados com adição de 2% de soro de leite foram superiores, porém com a 
observação visual de coloração esses dados poderiam estar tendo interferência de células mortas 
na solução. As amostras que receberam 4% de adição de soro de leite morreram pela alta taxa de 
adição de soro de leite. A Figura 1 apresenta o consumo de lactose, mostrando a afinidade das 
microalgas pela fonte de carbono orgânica. Discute-se a possibilidade de contaminação, visto que 
em alguns biorreatores onde a microalga havia morrido a concentração ainda diminuía. O teor 
de carboidratos da biomassa variou de 20,51% a 46,77% e de proteínas de 14,72% a 35,27%. A 
porcentagem padrão de proteínas presentes em espécies de Chlorella fica em torno de 35% (STIRK 
et al., 2020). Pôde-se constatar um maior acúmulo de carboidratos que proteínas, apontando o fato 
de que o soro de leite não é propenso a gerar tal substância. Porém, mesmo assim a biomassa ainda 
apresenta características para ser utilizada no desenvolvimento de biofertilizantes.

Conclusão: A microalga Chlorella homosfera demonstrou afinidade com a fonte de carbono 
orgânico fornecida pela lactose, provando ser capaz de se desenvolver tendo como base de seu 
cultivo o soro de leite. Sua porcentagem de proteína revelou um leve decréscimo, contudo a 
biomassa resultante ainda apresenta grande potencial para a síntese de biofertilizantes.
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Introdução: O presente estudo analisa a proteção do consumidor vulnerável, quanto à 
contratação de empréstimos consignados, sem sua autorização. Justifica-se a importância desta 
pesquisa visando a proteção desses consumidores vulneráveis. Cumpre destacar que a proteção do 
consumidor é tida como direito fundamental, positivada no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, também elencada no Código de Defesa do Consumidor. Assim, 
por meio do presente trabalho, objetiva-se, fazer uma análise quantitativa sobre as reclamações 
desta natureza registradas no Balcão do Consumidor de Casca no ano de 2021, bem como comparar 
com o ano de 2020.

Metodologia: No Brasil, a Constituição Federal de 1988 dispensou especial atenção à defesa do 
consumidor, considerado vulnerável na relação de consumo. A proteção do consumidor encontra-
se elencada como um direito fundamental do cidadão, o que impõe ao Estado o dever de proteção 
e de promoção eficiente dos direitos e interesses dos consumidores. Além da Constituição Federal 
destaca-se o Código de Defesa do Consumidor que foi criado com o intuito de proteger as relações 
de consumo na sociedade atual. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso III, 
traz como prática abusiva “enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 
produto, ou fornecer qualquer serviço”. Ademais, o consumidor também é protegido por demais 
legislações esparsas. Entretanto, presume-se que essas proteções estão sendo pouco respeitadas 
por algumas instituições financeiras, visto que estas, efetuam empréstimos consignados para 
consumidores sem sua anuência. Como consequência da contratação, são descontados valores 
mensais do benefício de aposentadoria do consumidor que teve o crédito disponibilizado. Dentre a 
procura do Balcão do Consumidor de Casca, foi de grande notabilidade o aumento de reclamações 
contra instituições financeiras, em sua grande maioria referente aos créditos consignados não 
solicitados. Após levantamento efetuado no ano de 2021, dentro do período de seis meses, de 
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102 reclamações registradas, 15 foram reclamações contra instituições financeiras, todas tratando 
de empréstimos consignados. Em comparação com o ano de 2020, que, no período de 12 meses, 
registrou-se apenas 1 reclamação acerca do fato, torna-se preocupante o aumento expressivo 
destas. Quando visto quantitativamente, o aumento foi de 1500%. Destas 15 reclamações, 5 foram 
finalizadas com acordo, 3 foram finalizadas sem acordo e 7 se encontram em andamento. Este 
tipo de prática abusiva se dá de várias maneiras: ofertas por meio de ligações solicitando dados 
pessoais, fraudes via SMS e Whatsapp, contratação casada através de outro serviço, contratação 
com dados de roubados de consumidores em virtude do vazamento de dados (AMORIM, 2021). 
Ademais, visando a diminuição de casos como estes, o Balcão do Consumidor está aconselhando 
os aposentados a fazer o bloqueio de benefício para a realização de empréstimos consignados junto 
ao INSS. Caso o consumidor já tenha sido vítima desses empréstimos consignados não solicitados 
recomenda-se que busquem o Procon ou o Balcão do Consumidor de sua região, a fim de buscar 
a resolução do conflito. 

Conclusão: Conclui-se que o aumento de reclamações referentes aos créditos consignados 
preocupa, os órgãos de defesa do consumidor, como o Balcão do Consumidor de Casca, mas 
também os próprios consumidores, que são vítimas destes empréstimos não solicitados. Assim, 
destaca-se a importância do Balcão do Consumidor de Casca no auxílio ao consumidor com a 
resolução destes conflitos.

Referências: AMORIM, Gutemberg do M. Empréstimo Consignado não Solicitado: Saiba o que Fazer! 
Jusbrasil, 2021. Disponível em <https://gutemberg26.jusbrasil.com.br/artigos/1238689339/emprestimo-
consignado-nao-solicitado-saiba-o-que-fazer>. Acesso em: 3 ago. 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 04 ago. 2021.

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L8078compilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2021.
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Introdução: A presente exposição visa efetuar uma análise entre a relação entre consumo e 
consumismo, os quais, posteriormente, dão azo ao hiperconsumismo. Justifica-se a importância 
desta pesquisa uma vez que, embora muito parecidos, o consumo e o consumismo se tratam 
de fenômenos distintos e que estão inclusos na sociedade atual, podendo ser considerados 
característica intrínseca do cenário social. Com isso, objetiva-se traçar uma comparação entre 
consumo, consumismo e hiperconsumismo, como também esclarecer e distinguir cada um destes, a 
fim de que se tenha uma melhor compreensão dos fenômenos sociais que atingem os consumidores. 
Para tanto, a problemática que se impõe é analisar a distinção entre consumo, consumismo e 
hiperconsumismo e os principais impactos causados por esses fenômenos, no contexto social. 

Metodologia: Há uma certa distinção entre consumo e consumismo, e ambos, posteriormente, 
se tornam hiperconsumismo, à medida em que evoluem, sendo que um está ligado à necessidade 
e à racionalidade e o outro ao impulso e à emoção. Ambos os termos estão ligados por um elo, o 
“consumir”. Quanto ao consumo, Bauman cita que este é algo banal, se não trivial. É uma atividade 
exercida diariamente, ao organizar um encontro com amigos, na comemoração de um evento 
importante ou como recompensa própria por ter efetuado uma realização que foi particularmente 
importante. Na maioria das vezes é feito como se fosse algo rotineiro, sem um planejamento 
antecipado (2008, p. 37). O consumo, em si, se adequou na sociedade de tal forma que ocorreu 
a criação da “cultura do consumo”. Nesse sentido, é de importante valoração a menção do autor 
Don Slater, acerca da cultura do consumo, mencionando que a modernidade introduziu uma forte 
objetividade no mundo. Por um lado, a produção tem um aumento e, por outro, parte da vida social 
é produzida, assemelhando-se com coisas. A questão principal paire em como, nas condições atuais 
da sociedade moderna, nos relacionamos às coisas e à parte coisificada da vida social (2001, p. 102). 
Diferente do consumo, que é simplesmente “uma característica e uma ocupação dos seres humanos 
como indivíduos”, o consumismo se dá como um atributo da própria sociedade em si. Para que 
esta adquira tal atributo, a capacidade individual de querer, desejar e almejar deve ser destacada 
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dos indivíduos e reutilizada como uma força externa que põe a “sociedade de consumidores” em 
movimento e a mantém dessa forma como maneira específica de convívio entre seres humanos, 
enquanto, simultaneamente, estabelece parâmetros e padrões específicos eficazes de manipular 
as condutas individuais de cada um, como também suas probabilidades de escolha (BAUMAN, 
2008, p. 41). O hiperconsumismo entra em questão no momento da hiperindividualização, onde 
Lipovetski cita “cada um com seus objetos, cada um com seu uso, cada um com seu ritmo de vida” 
(2007, p. 105). Contudo, não significa que, com o surgimento do hiperconsumismo, o consumo 
encontrou seu fim. Muito pelo contrário, pelo fato de os dois estarem conectados pelo “consumir”, 
um fortalece o outro. Neste tocante, Lipovetski ainda traz que a sociedade do hiperconsumo está 
“longe de arruinar o sistema do desejo e do consumo, empenha-se, não sem sucesso, em mantê-lo 
cada vez mais desperto, ampliando seu regime temporal” (2007, p. 110). O método de procedimento 
utilizado para a elaboração preliminar da pesquisa foi o monográfico, o qual destina-se ao estudo 
das normas constitucionais, civis e um tocante penal. Ainda, no decorrer do estudo, será utilizado 
o método de abordagem hermenêutico, aplicando-se a interpretação dos princípios, doutrina, leis 
e afins, melhor interpretando-as, bem como a pesquisa bibliográfica e a utilização de doutrina 
clássica e atual sobre a temática.

Conclusão: Conclui-se, pois, que embora muito semelhantes, os fenômenos do consumo, 
consumismo e hiperconsumismo, são em parte distintos e essa se dá na maneira em que exercem 
sua ação na sociedade. Ainda, o principal problema destes fenômenos é que o alto consumo, exige 
alta produção e esta, por sua vez, exige o consumo de maiores quantidades de matéria-prima, fator 
que impacta diretamente no meio ambiente.

Referências: BAUMAN, Zygmunt. VIDA PARA O CONSUMO. A transformação das pessoas em 
mercadoria. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

LIPOVETSKI, Gilles. A felicidade paradoxal: Ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Tradução de 
Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras Ed., 2007.

SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. São 
Paulo: Livraria Nobel, 2001. Dísponível em: <https://books.google.com.br/books?id=Au3OR-
g0xCYC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false> Acesso em 01 ago. 21.
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Introdução: O Sars-Cov-2 já resultou em 4.265.903 mortes reportadas à Organização Mundial da 
Saúde (OMS) até o dia 6 de agosto de 2021 (OMS, 2021). Ainda que perante ao mesmo vírus, o avanço 
e a severidade da pandemia se diferiram de acordo com o contexto socioeconômico vivido por 
cada país, haja vista sua relação muito forte com a qualidade da assistência em saúde (HAWKINS 
et al., 2020). A qualidade de vida, a educação, as comorbidades prévias e a estrutura de saúde 
são todos fatores intrinsecamente ligados à capacidade de combate à pandemia e manutenção da 
saudabilidade da população de um país. Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho consiste 
em apresentar algumas diferenças nos dados estatísticos da mortalidade por COVID-19 à luz do 
nível de desigualdades socioeconômicas globalmente, a fim de conduzir à reflexão da relevância 
do investimento nesse aspecto e o quanto isso tem potencial transformador na saúde dos cidadãos 
e no enfrentamento da atual pandemia e das que possivelmente virão.

Metodologia: Realizou-se revisão de literatura sobre o impacto do desenvolvimento 
socioeconômico no avanço da pandemia da Covid-19. Pesquisou-se no SCIELO e PUBMED os 
descritores “COVID-19 e acesso à saúde”, “COVID-19 e desenvolvimento econômico” e “COVID-19 
e nível socioeconômico”. O desnível socioeconômico presente no Brasil e no mundo cresce ano após 
ano, sendo notoriamente visível no âmbito do acesso à saúde. Na pandemia do Sars-Cov-2, o déficit 
se mostrou ainda mais evidente, fazendo com que as classes desfavorecidas tenham indicadores de 
contágio e mortalidade mais preocupantes. Historicamente, o desnível socioeconômico influenciou 
diversas pandemias. Em 1931, Edgar Sydenstricker estudou o impacto do nível socioeconômico 
na epidemia da Influenza de 1918. Os resultados obtidos indicam maior incidência e mortalidade 
em populações menos favorecidas. Ainda no contexto da epidemia da Influenza em 1918, estudos 
apontam que países subdesenvolvidos, como a Índia e outros países sul americanos, tiveram índice 
de mortalidade de 40 e 20 vezes, respectivamente, superior ao de países desenvolvidos, como a 
Dinamarca e outros países europeus. Em 2009, na pandemia de H1N1, o México apresentou maior 
índice de mortalidade do que países desenvolvidos. Na Inglaterra, o índice de mortalidade por 
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H1N1 nas vizinhanças menos favorecidas foi 3 vezes mais alto (BAMBRA et al. 2020). Com relação 
à pandemia da COVID-19, sua prevalência e severidade são ampliadas devido às condições de 
saúde precárias preexistentes em determinadas comunidades (BAMBRA et al., 2020). O status 
socioeconômico influencia na morbimortalidade da doença. Dados do governo catalão sugerem 
que a incidência é 6 ou 7 vezes mais alta nas áreas menos favorecidas (BAMBRA et al., 2020) 
Dados de Chicago, nos Estados Unidos, indicam que aproximadamente 70% das mortes pela 
doença foram de indivíduos de minorias étnicas. Dados do Reino Unido indicam que um aumento 
nas classes socioeconômicas menos favorecidas de 1% aumenta a mortalidade da COVID-19 em 
2%. A conexão entre maior mortalidade da doença e baixo desenvolvimento socioeconômico 
está relacionada às condições impostas pelo próprio status da população. Dentre as condições, 
destacam-se a pobreza, habitações superpopulosas, uso de transporte público e maior índice de 
doenças consideradas fatores de risco ou de agravo para a COVID-19, como diabetes, doenças 
cardiovasculares, hipertensão arterial e obesidade. (HOLUKA et al., 2020).

Conclusão: Concluiu-se que há uma forte relação entre a realidade socioeconômica e o 
avanço e severidade da pandemia de COVID-19. Tornou-se mais claro o impacto que o nível de 
conhecimento, a medicina preventiva, recursos de saúde e condições socioeconômicas no geral 
tem na saúde do ser humano não somente a nível local, mas global.

Referências: 1. BAMBRA, C. et al. The COVID-19 pandemic and health inequalities. Journal of 
Epidemiology and Community Health, v. 74, n. 11, p. 964-968, 2020. DOI: 10.1136/jech-2020-214401

2. HAWKINS, R.B.; CHARLES, E.J.; MEHAFFEY, J.H. Socio-economic status and COVID-19–related cases 
and fatalities. Public Health, v. 189, p. 129–134, 2020.

3. HOLUKA C. et al. The COVID-19 Pandemic: Does Our Early Life Environment, Life Trajectory and 
Socioeconomic Status Determine Disease Susceptibility and Severity?. International Journal of Molecular 
Sciences, v. 21, n. 14, p. 1-21, 2020. DOI: 10.3390/ijms21145094.

4. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Who.int. Disponível em: <https://covid19.who.int/>. 
Acesso em: 6 Aug. 2021.
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Introdução: Com os meios de comunicação online cada vez mais acessíveis, a busca por 
informações tornou-se parte do cotidiano, tanto para lazer quanto para disseminar conhecimentos 
sobre diferentes assuntos. Juntamente com essa geração de conteúdo online, as “fake news” 
se estabeleceram como uma forma de compartilhamento sem verificar a veracidade das 
informações, normalmente com o objetivo de favorecer ou prejudicar uma linha de pensamento 
sem embasamento científico confiável. Dessa forma, a Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia 
(LANU) da Universidade de Passo Fundo (UPF) visa combater as fake news com a propagação 
de conteúdo online em sua rede social baseado em evidências científicas. Temos como objetivo 
relatar a experiência dos autores na condução desta produção e divulgação de informações 
fundamentadas em artigos e bibliografias como referência.

Metodologia: As fake news na área da Medicina são extremamente difundidas, principalmente 
no que diz respeito ao bem-estar e possível cura de doenças, confundindo e provocando ansiedade 
em pacientes e também em profissionais. O indivíduo que pesquisa tais informações sem 
veracidade acaba colocando sua saúde em risco ao se automedicar, postergando o tratamento ideal 
e compartilhando a informação falsa, podendo prejudicar também outras pessoas. A LANU por 
meio de sua rede social no Instagram (@lanuupf) divulga conteúdos idôneos a respeito de assuntos 
relacionados às áreas de nefrologia e urologia, especialidades as quais seus ligantes, acadêmicos de 
medicina, aprofundam seus estudos. A fim de combater a desinformação e propagação de notícias 
falsas, todos os posts são apoiados em evidências comprovadas cientificamente. Desta forma, 
além de combater informações falsas, promover o senso crítico e raciocínio científico, as postagens 
promovem um bem por disseminar informações atualizadas e verdadeiras. Buscar manter a 
transparência quanto a veracidade das informações propagadas, no desenvolvimento de posts 
sobre temas que visam esclarecer dúvidas no meio acadêmico e da população-alvo, fundamenta 
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a responsabilidade da LANU com uma das suas bases, a extensão. Ao fazer postagens na rede 
social sobre assuntos importantes da sua área de atuação com embasamento científico, e oferecer 
informações verídicas e atualizadas, contribuímos para esclarecer dúvidas sobre determinado 
tema. Atualmente o perfil da LANU no Instagram, possui pouco mais de um ano de existência 
e conta com 1.007 seguidores, com um total de 72 postagens sobre os mais diversos assuntos, e 
todos aparados cientificamente. Entre os assuntos abordados temos: controle da pressão arterial 
em paciente renais, censo brasileiro de diálise, disfunção sexual masculina, envelhecimento renal, 
infertilidade masculina, priapismo, litíase do trato urinário, doença renal em pacientes com HIV, 
incontinência urinária, relação de litíase urinária e dieta DASH, hiperplasia prostática benigna, 
lesão renal aguda, infecção do trato urinário com crianças, cistatina C, síndrome nefrótica, 
papiloma vírus humano, entre outros assuntos. Dessa forma, como integrantes da LANU buscamos 
por conhecimento fidedigno para transmitir informações genuínas para a população, com isso, 
enriquecemos ainda mais nosso aprendizado como alunos e futuros profissionais da área da saúde.

Conclusão: Enfim, percebe-se que a LANU desenvolve um importante trabalho no combate às 
fake news, e suas atividades que envolvem meio acadêmico e comunidade resultam em benefícios 
para ambas as partes. Por um lado, nota-se que o aprendizado gerado pelo estudo resulta em 
grande ganho de conhecimento para os ligantes. Por outro lado, gerar conteúdo pautado em 
conhecimento científico para informar as pessoas.

Referências: 1. LANU UPF. Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia. Passo Fundo. 17 junho. 2020. 
Instagram: @lanuupf. Disponível em https://www.instagram.com/lanuupf/?utm_medium=copy_link. 
Acesso em: 08 agosto. 2021.

2. CREMERS. Conselho regional de medicina do estado do Rio Grande do Sul, c2020. Disponível em: 
<https://cremers.org.br/fake-news/>. Acesso em: 08 agosto de 2021.

3. IPEMED EDUCACIONAL. Viver de medicina, c2019. Disponível em: <https://ipemed.com.br/blog/
fake-news-na-medicina-como-combater/>. Acesso em: 08 agosto de 2021.
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Introdução: Os pacientes que apresentam problemas ortopédicos compõem um percentual 
significativo da população da clínica geral, onde as queixas mais comuns estão associadas a doenças 
articulares, identificando-se frequentemente um trauma; cujos sinais clínicos mais comuns são dor 
e claudicação. Neste sentido, um dos principais objetivos da cirurgia ortopédica é a estabilização de 
ossos fraturados (FOSSUM, 2014; FERRIGNO, CUNHA, 2012). A técnica de artrodese consiste na 
fixação por meio de cirurgia de determinada articulação, permitindo assim a união das superfícies 
articulares pela proliferação de tecido ósseo (TURNER, LIPOWITZ, 1996). O objetivo desse relato 
é descrever a osteossíntese da sétima vértebra lombar sobre a utilização da técnica de artrodese 
dos processos articulares entres as vértebras L7 e S1 de um canino, com a utilização de pinos de 
Steinmann e estabilização com parafusos e cimento ósseo.

Metodologia: Foi atendido um canino, macho, da raça Shih-Tzu, com aproximadamente 10 
anos de idade, sem histórico anterior, pois foi encontrado na rua, pesando 6,66 kg. No exame 
físico, foi constatado que o animal apresentava dor no membro pélvico direito, com mucosas 
normocoradas e desidratação moderada. Devido ao histórico de abandono e resgate do paciente, 
outras informações de anamnese geral não puderam ser esclarecidas. Os exames complementares 
incluíram: hemograma completo, com eritrograma [Ht 31% (37-55), VCM 63,13fL (60-77), CHCM 
32,9 (32-36), plaquetas 834x103/uL (200-500), PPT 6,4 (6,0-8,0)] e leucograma [leucócitos totais 
28.500/uL (6.000-17.000), n. segmentados 25.935/uL (3.000-11.500), eosinófilos 570 / uL (100-
1.250), linfócitos 855 / uL (1.000-4.800) e monócitos 1.140 / uL (150-1.350)]. Quanto aos ensaios 
bioquímicos, foram observados albumina 26,3g/dL (26-33), ALT 373,17U/L (<102), creatinina 
1,27mg/dL (0,5-1,5), FA 73,45U/L (<156) e ureia 40,96mg/dL (21-60). Também, o exame 
radiográfico de região torácica e lombar evidenciaram presença de fratura em vértebra L7 (Fig. 
1)). Diante de tais achados, recomendou-se a cirurgia do paciente. Procedeu-se com a artrodese 
dos processos articulares entre as vértebras L7 e S1 com o uso de pinos de Steinmann de 1,2mm 
(Fig. 3A). Realizando a estabilização lombossacra entre L7 e S1 mediante o posicionamento de 2 
parafusos de 2,0mm em L6 posicionamento de 2 parafusos de 2,0mm em L7, posicionamento de 2 
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parafusos de 2,0mm em S1, 2 parafusos de 2,0mm em S2 e 2 parafusos de 2,0mm em S3 (Fig. 3B). 
Os parafusos foram interligados com cimento ósseo impregnado com ceftriaxona (Fig. 3C e D). 
Posteriormente foi feita a lavagem da ferida com solução de ringer lactato de sódio estéril (Fig. 
4A), fez-se a síntese do ligamento longitudinal dorsal com sutura contínua simples utilizando fio 
poliglecaprone 25 2-0, e redução do subcutâneo com mesmo fio e sutura (Fig. 4B). Finalizando a 
técnica com a dermorrafia, utilizando sutura de Sultan e fio náilon 4- 0 (Fig. 4C). No pós-operatório 
imediato, foi realizado um exame radiográfico, no qual pode-se observar adequada redução da 
fratura e posicionamento dos implantes, tendo sucesso na técnica empregada. Assim, instituiu-se 
o uso de dipirona, tramadol, meloxicam, ampicilina veterinária e cobavital®. A alta do paciente 
ocorreu no dia 04 de junho, três dias após a realização do procedimento cirúrgico (01 de junho), 
com prescrição onde no receituário entregue aos proprietários instituiu-se o uso de tramadol (4 
mk.kg-1 100mg/ml, via oral, QID6 gotas a cada 8 horas, durante 10 dias), óleo mineral e a lactulona.

Conclusão: As ocorrências de fraturas causadas por traumas são comuns na clínica. No presente 
relato, a escolha da técnica para a correção da fratura em vértebra lombar se mostrou adequada, 
com melhora significativa do paciente após o procedimento.

Referências: DECAMP, C. E. et al. Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair. 5th ed. 
Sain Louis: Elsevier, 2016, Cap 18. 868p.

GUIOT, L. P.; DÉJARDIN, L. M. Fractures of the femur. In: JOHNSTON, S. A.; TOBIAS, K. M. Veterinary 
Surgery Small Animal. 2nd ed. Saint Louis: Elsevier, 2017. Cap 60, p.2817-2924.

HAYASHI, K. et al. Management of Specific Fractures. In: FOSSUM, T. W. Small animal surgery. 5th ed. 
Philadelphia, PA : Elsevier, 2019. Cap 33, p. 1036-1133.
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Introdução: O fígado é um órgão desempenha uma função importante para a manutenção 
corporal. Quando inflamado, o mesmo não consegue realizar suas funções de maneira eficaz. 
É um órgão que possui capacidade de regeneração, mas quando é acometido cronicamente por 
uma doença, as lesões são dificilmente revertidas clinicamente. A cirrose hepática é considerada 
uma lesão irreversível, possuindo características de fibrose difusa, em que o tecido saudável é 
substituído por nódulos regenerativos de estrutura incomum. Quando o animal se apresenta 
em estágio avançado da doença, torna-se evidente os sinais clínicos, dentre eles são comumente 
observados cansaço, icterícia, perda de peso, diarreia e vômitos. O presente trabalho tem como 
objetivo relatar uma cirrose hepática em um canino. 

Metodologia: Foi realizado um atendimento em um canino, macho, S.R.D, de três anos, pesando 
28kg, sem histórico de doenças anteriores. Na anamnese, a tutora relatou que o animal estava 
indisposto, anoréxico, sem ingerir água, apático e apresentando fezes pastosas. No exame físico, 
constatou-se que as mucosas se encontravam pegajosas e ictéricas, grave estado de desidratação, 
perda de peso e estado geral crítico. O paciente foi internado na CTI, e para maior avaliação do 
estado do animal, foi solicitado coleta de sangue, para posterior realização de exames de rotina, 
como hemograma e bioquímicos. No hemograma, foi possível observar uma anemia normocítica 
hipocrômica, trombocitopenia discreta, hipoproteinemia e leucograma inflamatório crônico. Na 
bioquímica sérica, foi evidenciado hipoalbuminemia grave e intenso aumento da fosfatase alcalina. 
Após um dia de internação, foi solicitado um doador de sangue para o paciente e, por meio de 
prova cruzada, foi comprovada sua compatibilidade para doação de 450ml de sangue. A partir 
dos achados nos exames complementares, foi solicitado também um exame ultrassonográfico 
de abdômen. Nesse exame, constatou-se presença de conteúdo anecogênico livre na cavidade 
abdominal, sugerindo efusão peritoneal (transudato), foi observado que o fígado possuía 
dimensões diminuídas, contorno irregular/deformado, parênquima heterogêneo, hiperecogênico, 
com presença de múltiplas estruturas arredondadas, hipoecogênicas dispersas pelo parênquima, 
vasos hepáticos e vias biliares preservados, sugerindo um diagnóstico de cirrose hepática. No 
estômago, havia presença de gás e conteúdo alimentar, além de parede espessada, motilidade 
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presente, sugerindo gastrite. A bexiga apresentava significativa repleção, parede preservada, 
conteúdo anecogênico, com significativa quantidade de debris finos, hiperecogênicos em suspensão, 
sugerindo sedimento urinário. Na bolsa escrotal, constatou-se presença de conteúdo anecogênico, 
sugerindo edema escrotal. Os demais órgãos avaliados no ultrassom, não apresentaram alterações 
significativas. Foi realizado também a análise de efusão pleural, sendo observado citologia presença 
de 85% de neutrófilos íntegros, 10% de macrófagos e 5% de linfócitos, não sendo visualizados 
microorganismos. Após quatro dias recebendo o suporte clínico necessário, o animal apresentou 
uma piora significativa, entrando em estado semicomatoso. Diante da gravidade do caso, a tutora 
optou por realizar eutanásia. O paciente foi encaminhado à necropsia, sendo verificada icterícia 
cutânea extensa, icterícia das mucosas (Figura 1A), fígado de aspecto irregular, com superfície 
capsular apresentando numerosos nódulos de regeneração, compatível com cirrose hepática 
(Figura 1B), além de erosões no epitélio gástrico.

Conclusão: Conclui-se que a cirrose é uma doença grave e irreversível em casos de diagnóstico 
tardio. O animal recebeu todo o suporte necessário enquanto estava internado, e mesmo assim não 
foi possível reverter seu estado clínico. As causas da cirrose podem ser variadas, mas todas elas 
são consideradas graves e podem evoluir para a morte.

Referências: DE CAMARGO, C.YB et al. Cirrose Hepática em Cão Relato de Caso. Revista Scientia Rural, 
v. 1, n. 2, p. 1-9, 2021.

SILVA, Marcia C. et al. Cirrose hepática em cães: 80 casos (1965-2003). Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 
27, p. 471-480, 2007.

YAMAMOTO, L.K et al. Cirrose Hepática – Revisão Bibliográfica e Relato de Caso. Revista de Ciência 
Veterinária e Saúde Pública, v. 1, n. 1, p. 008-014, 2014.
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Introdução: As condições de saúde bucal dos idosos brasileiros residentes em zona rural 
são inferiores às desejadas, com 49,9% de edêntulos totais, representando uma perda dentária 
significativa no decorrer da vida (SCHROEDER et al., 2020). Os efeitos bucais da DRGE incluem, 
principalmente, a presença de lesões erosivas nas faces palatinas de dentes posteriores, halitose e 
xerostomia (MARSICANO et al., 2013), mas não há qualquer informação sobre provável associação 
entre perda dentária e DRGE. Considerando a crescente prevalência de DRGE em países em 
desenvolvimento (WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISATION GLOBAL GUIDELINES, 
2015), juntamente com a alta prevalência de perdas dentárias e a escassez de informações quanto 
à associação entre saúde bucal e distúrbios gástricos, o presente trabalho tem como objetivo 
investigar a associação entre perdas dentárias, e DRGE em população idosa da zona rural no Sul 
do Brasil.

Metodologia: Métodos:Este estudo, de base populacional, observacional transversal, investigou 
a população total (N= 455) de idosos (idade ≥ 60 anos) através da aplicação de um questionário 
de sintomas da DRGE seguido de exame clínico bucal. Resultados: A população avaliada era 
balanceada quanto ao gênero (50,5% homens e 49,5% mulheres), com renda mensal superior a R$ 
2.000,00 (83,7%), sendo 41,3% edêntulos totais, mas com uma autopercepção de mastigação boa 
ou muito boa (76,0%). A prevalência da doença do refluxo gastroesofágico nessa população foi de 
36,9%, mostrando associação significativa (p< 0,05) com a sensação de boca seca (46,4%; 1,63: 1,27-
2,08) e o gênero feminino (42,2%; 1,35: 1,05-1,73). Discussão: Na associação das variáveis preditoras 
com o desfecho, apenas o gênero feminino e a presença de sensação de boca seca apresentaram 
significância estatística (p<0,05). As demais variáveis não tiveram associação com o desfecho.

Conclusão: Embora afetem negativamente a mastigação (0,98: 0,73-1,31), as perdas dentárias 
(1,10: 075-1,61) não são percebidas como um fator negativo, nem mostram associação com a 
presença de doença do refluxo gastroesofágico na população investigada.
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Introdução: As relações de consumo existem desde as primeiras tribos, sendo conseguir o 
básico para sobreviver: alimentos, proteção contra animais, frio etc. A partir disso, a humanidade 
aprendeu a consumir o máximo de tudo que fosse essencial para a sua sobrevivência. A partir do 
século XXI começou a expansão da chamada “sociedade contemporânea”, que foi marcada por 
elementos como a ampla variedade de escolhas de consumo e a crescente difusão de tecnologias 
da informação e da comunicação (TICs) são, frequentemente, estes são apontadas como elementos 
marcantes e genuinamente definidores da contemporaneidade (ROSENTHAL, 2006).Através do 
mundo digital, não é necessário ir até uma loja, uma conveniência, intermediário ou se deslocar 
pela cidade, apenas com um clique é possível realizar absolutamente a compra de qualquer produto 
ou serviço, através de aplicativos, marketplaces, ou anúncios, tudo de maneira rápida, simples.

Metodologia: Segundo a 35ª edição do relatório WebShoppers, da E-bit/Buscapé, a procura 
de produtos no comércio eletrônico vem crescendo positivamente. Em 2016, 48 milhões de 
consumidores fizeram pelo menos uma compra virtual, representando aumento de 22% em relação 
ao ano anterior., esta nova forma de consumir se denomina e-commerce que Segundo Coelho 
(2014, p. 47 apud GLANZ, 1998), o comércio eletrônico pode ser definido como a “[…] venda de 
produtos (virtuais ou físicos) ou prestação de serviços em que a oferta e o contrato são feitos por 
transmissão e recepção eletrônica de dados.” O avanço tecnológico ampliou a produção, tornando 
também o consumo mais acessível à sociedade, sendo a tecnologia uma maneira prática e fácil 
de adaptar o consumo com a realidade. SCHWAB, destaca que a categoria digital, em especial 
a Internet das Coisas: “Em sua forma mais simples, ela pode ser descrita como a relação entre as 
coisas (produtos, serviços, lugares etc.) e as pessoas que se torna possível por meio de diversas 
plataformas e tecnologias conectadas. (SCHWAB. 2016, p. 25-27).Devido ao avanço tecnológico, 
a internet possibilitou quebrar fronteiras físicas e culturais, consumidores possuem maior acesso 
às informações, tornaram-se mais conscientes e exigentes. É importante ressaltar que a internet 
tem se consolidado como fonte de pesquisa na hora de ir às compras. De acordo com um estudo 
realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito(SPC Brasil) e pelo portal de educação financeira 
‘Meu Bolso Feliz’, 9 em cada 10 consumidores brasileiros com acesso à internet (90%) assumem 
o hábito de fazer pesquisas online antes de realizar compras em lojas físicas. Outro ponto que 
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deve ser levado em consideração é que como a tecnologia proporciona grande leque de opções, 
onde o consumidor tem a possibilidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada em relação aos 
produtos/serviços que deseja obter, ou seja o consumidor é motivado por descontos, bons serviços 
como troca e devolução mais ágeis e desiste quando se depara com um frete caro por exemplo, 
busca pelo que é mais favorável a ele, por muitas vezes acaba se colocando em uma situação 
desfavorável tanto em relação a um produto que nunca chega ou que chega mas não como o 
esperado. Ao passo que a tecnologia tem trazido evolução positiva para a sociedade traz também 
a carência de novos pactos entre o consumidor, o fornecedor e legislações aderentes . Pensando 
nisso, os órgão de defesa do consumidor tem buscado aprimorar a forma de atender as demandas, 
para que este não seja prejudicado. As plataformas de autoatendimento buscam contribuir para 
resolução de reclamações de forma rápida. A implementação de plataformas on-line para registro 
das reclamações e mediação, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - 
SINDEC é um exemplo positivo do uso de novas tecnologias na efetivação da Política Nacional 
das Relações de Consumo. 

Conclusão: O uso da internet nas relações de consumo tornou-se indispensável, ocasionando 
mudanças radicais promovendo revolução para o comércio, movimentando principalmente a 
economia. O acesso às redes se popularizou, passando a ser usado por todas as classes sociais. 
Manifestando novas formas de agressão aos consumidores, necessitando de novas regulamentações, 
visando coibir condutas abusivas. 

Referências: ADMINISTRADORES.COM, A influência da tecnologia na compra de bens de consumo. 
Disponível em:https://administradores.com.br/noticias/a-influencia-da-tecnologia-na-compra-de-bens-
de-consumo Acesso em 04 ago. 2021

CONSUMIDOR MODERNO, A tecnologia molda o consumo do século XXI. Disponível em: https://www.
consumidormoderno.com.br/2017/04/18/tecnologia-consumir/ Acesso em 04 ago. 2021

ROSENTHAL, Edward C. The era of choice: the ability to choose and its

SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 
2016.

SILVESTRE FERNANDES, MANOELA. A proteção do consumidor no comércio eletrônico: análise da 
efetividade da legislação brasileira. MBITO JURÍDICO, 2016. 
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Introdução: Santo Agostinho de Hipona (*13/11/354 – †28/08/430), foi um grande bispo, filósofo 
e teólogo católico que teve uma vida muito interessante de procura intensa pela verdade, desejo que 
ele mesmo descreve no início de suas Confissões, “Vós [Deus] o incitais a que se deleite nos vossos 
louvores, porque nos criastes para Vós e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa 
em Vós” (AGOSTINHO, 1958, p. 29). Agostinho foi esse homem que procurou ardentemente a 
verdade ao longo de sua vida e sua filosofia é uma filosofia que busca a verdade tendo unida a fé 
à razão, como num esforço não meramente humano, mas auxiliado pelo Altíssimo .

Metodologia: O hiponense foi estudar retórica em Cartago, onde adentrou no maniqueísmo, que 
é a doutrina que o fez escrever o De libero arbitrio, onde refuta o maniqueísmo. O maniqueísmo 
vem da doutrina de Mani ou Maniqueu, que pregou no século III uma doutrina mística que entre 
outras coisas desonerava a responsabilidade humana por seus atos, pelo fato de que concebia a 
existência de dois princípios opostos, bem e mal, presentes no homem, que seria, por isso mesmo, 
composto de duas almas, uma boa e outra má, uma proveniente de Deus e outra do demônio. O 
homem teria essas duas almas em consequência da criação do mundo maniquéia. Toda ação boa é 
praticada pela alma boa, enquanto toda má ação, pela proveniente do mal, cheia de maus apetites. 
O maniqueísmo se dizia supervalorizar a razão, mas racionalidade nele não se achava nem no 
começo nem no fim. Em contraposição ao maniqueísmo, santo Agostinho, fala que o homem, 
criado por Deus, sumo bem, sendo Deus, sumamente bom, não pode ser o autor do mal, porque 
Deus, bondade infinita, só o bem pode fazer. Logo o autor do mal não pode ser Ele e por ter sido 
o homem criado por Deus, o homem é essencialmente um bem. Quem é o autor do mal? Bom, 
Deus ao criar o homem não o criou escravo da Vontade divina, mas, cada um pode conhecer pela 
experiência que se possui o poder de escolha, esse poder de escolher é chamado de livre-arbítrio. 
É o livre-arbítrio, dom de Deus, que juntamente com a razão faz do homem diferente dos brutos. 
Pelo livre-arbítrio, bem médio, médio porque pode se voltar para o mal (rejeição de Deus e de si 
mesmo) ou para o bem (fazendo a Vontade de Deus que realiza o homem). Logo, o homem dotado 
do livre-arbítrio pode fazer o mal. Mas, o que é o mal? O mal é a ausência ou a privação de bem. 
Todo bem vem de Deus, e o mal é a deformidade nas substâncias das perfeições de medida, forma 
e ordem . Em vista disso, o mal não é mais concebido como um elemento material, que faz parte 
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do ser do homem, mas uma deformidade de sua real natureza. Por que isso se passa? Por conta 
do abuso da liberdade que o homem é dotado. A verdadeira liberdade é amar e servir a Deus e 
aí se encontra a beatitude, o livre arbítrio serve para que possa o homem optar livremente pelo 
Criador. Sem o livre-arbítrio, não se poderia falar de recompensa ou castigo, pois a escolha não 
existiria. Porém o livre-arbítrio, depois da queda do homem, no Pecado Original, ficou com sua 
natureza debilitada e o que antes não era difícil cumprir com o que sua natureza demandava agora 
demanda esforço. É a graça do Cristo que vem em socorro do homem para cumprir o que Deus 
lhe pede. Longe de cair no pelagianismo, santo Agostinho tem presente a necessidade da graça 
de Deus, necessária para que o homem possa realizar o bem, cumprir o seu fim, o seu fim é a sua 
união com Deus e isso consiste a Beata Vita. 

Conclusão: O agostianismo é a filosofia unida à prática, a fé unida à razão, que propõe com 
o auxílio divino a vivência da fé viva. Santo Agostinho ao demonstrar o livre-arbítrio rejeita o 
materialismo maniqueísta e influencia a filosofia medieval que seguirá. Sua vida e obra são um dos 
pilares da filosofia medieval e influenciaram a sociedade de sua época e ainda hoje.

Referências: AGOSTINHO, Santo. Confissões. 6. ed. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1958.
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Introdução: O objetivo da pesquisa consiste em abordar os impactos ambientais causados 
em decorrência da crescente obsolescência programada. Esse fenômeno foi desenvolvido para 
impulsionar o mercado interno, com a intenção de reduzir a vida útil dos produtos, transformando-
os em materiais descartáveis. A pesquisa abrange discussões teóricas, utilizando-se o método 
dedutivo e abordagem qualitativa, por meio da técnica de pesquisa bibliográfica. O presente 
estudo tem como objetivo apontar os impactos ambientais causados pela prática da obsolescência 
programada. Justifica-se a escolha pela temática e a sua transformação em problema de investigação, 
devido à relevância do tema e a sua contemporaneidade, uma vez que aborda elementos como o 
excesso de consumo e manutenção de um meio ambiente equilibrado.

Metodologia: A obsolescência programada pode ser considerada como uma estratégia mercantil, 
desenvolvida ainda no ano de 1932, devido à crise econômica norte americana (MAGERA, 2012, 
p. 95-96). O conceito de obsolescência está relacionado a criação de um programa de definisse 
o tempo útil de cada produto, isto é, programá-las para o lixo. Por conta da globalização, essa 
prática industrial tem sido aprimorada cada vez mais pelas grandes empresas, com o objetivo de 
auferir maiores lucros ano após ano, posto que “hoje o que se produz não se fabrica em função do 
respectivo valor de uso ou da possível duração, mas antes em função da sua morte, cuja aceleração 
só é igualada pela inflação de preços” (BAUDRILLARD, 2007, p. 42). A obsolescência programada 
acarreta o aumento substancial da taxa de desperdício dos bens antigos, na qual deixam de ser 
reaproveitados e passam a ser substituídos por novos produtos, gerando um “aumento espetacular 
na indústria de remoção do lixo” (BAUMAN, XXX, p. 45). Os impactos ocasionados por essa 
criação humana estão relacionados à alta produção industrial, que através do marketing e ações 
publicitárias, induzem os consumidores a adquirir novos produtos ao invés de reaproveitar os já 
existentes. Diante da produção em massa das grandes marcas e produtos, as empresas conseguem 
aplicar seus domínios econômicos, resultando, na maioria das vezes, em impactos para o meio 
ambiente. Os danos ambientais podem ser verificados, principalmente através dos efeitos colaterais 
dos equipamentos eletrônicos. Apenas no ano de 2016, foram gerados 44,7 milhões de toneladas 
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métricas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8%, se comparado com o mesmo tipo de lixo 
produzido em 2014 (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2020). Os equipamentos eletrônicos, também 
conhecidos como e-lixos, são um risco para saúde humana, porque fazem parte de sua composição 
materiais como cobre, ouro, chumbo, níquel, zinco, berílio, tântalo, mercúrio entre outros. Tais 
elementos “são usados na produção, e depois, quando o produto fica obsoleto, tudo vai parar em 
aterros sanitários” (MAGERA, 2012, p. 107). Devido à essa prática, o crescimento econômico das 
grandes empresas confronta diretamente com o desenvolvimento do meio ambiente equilibrado, 
uma vez que a capacidade de regeneração da Terra não consegue acompanhar a demanda das 
grandes empresas, uma vez que o homem transforma produtos em resíduos mais rápido do que a 
própria recomposição da natureza (LATOUCHE, 2009). 

Conclusão: Constata-se que a obsolescência programada acarreta o aquecimento do mercado 
industrial, porém, ao mesmo tempo gera impactos ao meio ambiente diante da falta de sensibilização 
dos consumidores na hora de reutilizar os produtos, em especial quando se trata dos equipamentos 
eletrônicos, ocasionando em impactos ambientais que podem ser irreversíveis.

Referências: BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2007

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado de decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009.

MAGERA, Márcio. Os caminhos do lixo: a obsolescência programada à logística reservada. Campinas: 
Editora Átomo, 2012. 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Lixo eletrônico representa ‘crescente risco’ ao meio ambiente e à saúde 
humana, diz relatório da ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/lixo-eletronico-representa-
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Introdução: O ensino de língua materna constitui-se como um grande desafio para os educadores, 
principalmente no que diz respeito a construir um ambiente educacional pautado na reflexão, 
criatividade, autonomia e senso crítico. Para isso, como ocorre em qualquer área, precisamos de 
uma concepção clara do nosso objeto de estudo: a língua. E é a partir desta concepção que traçamos 
nossa pesquisa. Tomando como amparo teórico os estudos de Émile Benveniste, em específico o 
enfoque dado pelo texto Estrutura da língua e estrutura da sociedade (1968) – publicado em seus 
Problemas de Linguística Geral II – buscamos propor uma reflexão a respeito dos conceitos de 
língua – indivíduo – sociedade, suas relações e de que forma elas podem auxiliar no ensino de 
leitura e escrita na educação básica. Segundo Benveniste “a sociedade torna-se significante na e 
pela língua, a sociedade é o interpretado por excelência da língua” (1989, p. 98). É dessa língua que 
queremos tratar.

Metodologia: A noção de enunciação construída por Benveniste é plural e complexa. O autor 
afirma que, por meio do ato de enunciar, “o homem se situa e se inclui em relação à sociedade” 
(BENVENISTE, 1989, p. 101). Para compreendermos isso é necessário entender os conceitos de 
língua, indivíduo e sociedade construídos pelo teórico. A língua é isolável, ou seja, pode ser 
estudada por si mesma, sem ter referência de seu emprego na sociedade. Logo, constitui-se como 
o interpretante da sociedade, esta podendo ser descrita pela língua em uso: o interpretado. Por 
isso, a noção de língua e sociedade que utilizaremos neste trabalho constitui-se: a primeira como 
o interpretante da sociedade e é nela que a sociedade está contida; já a segunda como uma noção 
de valores particulares expressos por uma relação humana particular, da ordem das línguas: “o(s) 
outros eus”. Ainda, trazemos o conceito de individuo: o “ser alguém”, que se liga com a visão de 
pessoa e não-pessoa proposta por Benveniste. Para o autor, eu e tu são consideradas as pessoas 
da enunciação, pois estão inclusas nesta, criando então a correlação entre locutor e co-locutor. Já 
ele é a não-pessoa, por não estar inclusa na enunciação, mas ser de quem se fala. Toda enunciação 
coloca o locutor (eu) e o co-locutor (tu) em uma relação com o mundo, em que a referência é 
parte integrante da enunciação: “é colocar em funcionamento a língua por um ato individual de 
utilização” (PLG II, p. 82). Portanto, iremos compreendê-la como um processo de apropriação, 
que utiliza de um ato operacional para transformar a língua em discurso, sempre pressupondo 



Página 1332

um alocutário (implícito ou explícito). O “processo de apropriação” do qual falamos refere-se ao 
processo pelo qual a língua é assumida pelo locutor para se propor como sujeito da enunciação. 
A correlação entre eu e tu, por sua vez, reafirma-se na e pela língua, como dito anteriormente: 
ela é o interpretante da sociedade e é nela que a sociedade está contida. A condição do diálogo 
se dá através desta relação - todo eu pressupõe um tu, pois ela é constitutiva da pessoa e implica 
reciprocidade, isto é, o eu se torna tu e o tu se torna eu. Esta reflexão está pautada na análise 
de um texto do gênero tira. A metodologia usada evidencia etapas, a saber: a leitura do texto, a 
identificação das pessoas eu e tu e a relação estabelecida entre eles, mediada pela língua em uso. 
No texto em análise, a língua é usada para refletir o papel da educação no mundo e a sociedade na 
qual está inserida é uma sociedade em que alguns enxergam que a educação é muito importante e 
outros são contra ela, porém, ambos com a mesma justificativa. Como podemos notar, no primeiro 
e terceiro quadrinho o pai de Armandinho se coloca como eu, enquanto a criança como tu. Já, no 
segundo quadrinho, ocorre a, antes dita, reciprocidade: o eu se torna tu. Os leitores podem ser 
vistos como um tu da tirinha como um todo e o gente que Armandinho se refere é considerada a 
não-pessoa da enunciação, pois está fora dela.

Conclusão: O presente trabalho encontra-se em estágio inicial, porém é evidente a importância 
de utilizar com segurança uma teoria linguística quando se trata do ensino de língua materna. 
Logo, temos convicção do potencial da teoria de Benveniste para isso, afinal, trabalhamos com 
um linguista que visa à linguagem como uma prática humana, algo de suma importância para 
alcançar os objetivos desta pesquisa.

Referências: BENVENISTE, Émile. Estrutura da língua e estrutura da sociedade. In: BENVENISTE, Émile. 
Problemas de linguística geral II. Campinas: Pontes, 1989. p. 93-104.

FLORES, Valdir do Nascimento. Introdução à teoria enunciativa de Benveniste. São Paulo: Parábola, 2013.

SILVA, Silvana. Língua, indivíduo e sociedade em perspectiva enunciativa: problemática e horizontes 
epistemológicos. Revista de Letras Juçara, Caxias, v. 02, n. 02, p. 291-309, dez. 2018.



Página 1333

CAMINHO DA TRANSFORMAÇÃO: UM JOGO PELA 

SUSTENTABILIDADE

Autor Principal: Lucas do Nascimento Apolinario

179027@upf.br

Coautores: Lucas do Nascimento Apolinario; Gabriela do Nascimento Corso; Isadora Araldi Giacomin; 
Kaique Slongo; Natália Kunz; Yasmim Gabriela Siqueira; Laura Moraes; Aline do Carmo; Lisiane Caroline 

Rodrigues Hermes; Olmiro Cristiano Lara Schaeffer; Thomas Germano Battesini; Cleber Nelson 
Dalbosco; Cassiano Cavalheiro Del Re; Janine Fleith de Medeiros; Fabiana Beltrami da Silva; Ciro 

Eduardo Gusatti

Orientador: Olmiro Cristiano Lara Schaeffer

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência

 

Introdução: Em 2021 a Agência Célula, parte integrante do projeto Célula - Sistema de 
Comunicação Solidária, do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Passo 
Fundo criou uma Campanha para a expansão dos pontos de coleta de resíduos recicláveis 
através de eco pontos, na cidade de Passo Fundo. O projeto dos contêineres foi desenvolvido 
para o Projeto TransformAção. Na UPF, o Núcleo de Arquitetura e Desenvolvimento Urbano e 
Comunitário (Naduc) desenvolveu a estrutura destes contêineres,que foram viabilizados através 
do apoio financeiro do Sicredi. Para complementar a campanha foi criado um jogo: “Caminho da 
Transformação”. Ele foi desenvolvido para promover a preservação e sustentabilidade do meio 
ambiente, através da promoção do descarte correto dos resíduos produzidos nas residências. Além 
disso, contribui com a conscientização do descarte correto, promovendo cidades mais limpas, e 
protegendo a natureza e aumentando a renda dos catadores de cooperativas de reciclagem.

Metodologia: O projeto Célula está sustentado no conceito de comunicação solidária, a partir 
do “entendimento do processo comunicacional como ferramenta educacional” (VERONESE e 
MARTINS, 2010, p. 60). Nesta concepção, após a criação da arte para os contêineres, foram definidos 
novos materiais como complemento da Campanha, que leva o nome de “Esquadrão Transformação” 
e o slogan “Natureza preservada, vida equilibrada”, e tem como público-alvo principalmente as 
crianças. Para tanto, já foram veiculados cards no WhatsApp, criados um folder e um jogo de tabuleiro 
educativo, o “Caminho da Transformação”. O jogo foi pensado como uma forma de aprender 
brincando, onde cada criança pode ser um dos cinco personagens (Senhor Polvo, Jovem Urso, Dona 
Raposa, Mamãe Pássaro e Cachorro Caramelo) do grupo de animais que compõem o Esquadrão 
Transformação e percorrer o “Caminho da Transformação”. Logo no início o jogador é informado 
que se encontra em um mundo cheio de poluição, e para ajudar deve ir recolhendo os resíduos 
encontrados no chão e acumulando fichas. Ao centro do jogo estão algumas cooperativas simbólicas 
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para representar as quatro cooperativas de reciclagem de Passo Fundo, e mais ao final é voltado 
para a criança ensinar o que aprendeu para outros amigos. Ao percorrer o tabuleiro, o personagem 
é notificado quando pára em uma casa que tenha feito algo errado como: descartar um papel na 
lixeira do plástico, mas também, é recompensado quando faz uma boa ação. O layout tem um tema 
natural com cenários de paisagens e natureza. No final do percurso, ganha o jogador que tiver mais 
pontos somados nas fichas, mas fica explícito que quem ganha realmente é o meio ambiente, pois 
no final será um lugar mais limpo, saudável e bom de morar. Por fim, a proposta do jogo Caminho 
da Transformação articula-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015), 
especialmente os Objetivos “11. Cidades e Comunidades Sustentáveis” e “12. Consumo e Produção 
Responsáveis”, em particular a meta “11.6 [...] reduzir o impacto ambiental negativo per capita das 
cidades, inclusive prestando especial atenção à [...] gestão de resíduos municipais e outros”.

Conclusão: O jogo de tabuleiro articula-se como um complemento da Campanha, que já vem 
sendo assertiva desde os eco pontos. Acredita-se que é uma forma dinâmica de educar e informar. 
Espera-se que o impacto seja junto às crianças, que irão incentivar os pais e familiares a separarem 
os resíduos corretamente e ter os devidos cuidados com o meio ambiente.

Referências: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). The Millennium Development Goals 
Report 2015. Nova York: United Nation, 2015. Disponível em: <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/
Resources/Static/Products/Progress2015/English2015.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2021.

VERONESE, M.; MARTINS, M. A comunicação nos empreendimentos econômicos solidários. 
Comunicação & Educação, v. 15, n. 2, p. 59-68, 30 ago. 2010. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/
comueduc/article/view/44825>. Acesso em: 31 jul. 2021.
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Introdução: Em 15 de abril de 1989, 96 torcedores do Liverpool faleceram em um esmagamento 
no Estádio de Hillsborough, na Inglaterra. O episódio tornou-se a maior tragédia esportiva da 
história do Reino Unido. Desde os primeiros momentos, o discurso policial e a maior parte das 
coberturas de imprensa culpabilizaram os torcedores, vítimas da tragédia. O principal objetivo 
do trabalho é observar o discurso da Polícia de South Yorkshire sobre o caso e como ele foi 
enquadrado pelo The Sun e The Guardian, ocasionando nas coberturas. Para isso, se faz necessário 
compreender as posições da polícia sobre as causas e responsáveis pela tragédia e examinar ambas 
as coberturas, para analisar como os discursos foram enquadrados. Para a realização do trabalho, a 
pesquisa documental foi utilizada como técnica de pesquisa. A amostragem obtida abrangeu o dia 
19 de abril de 1989. A principal teoria selecionada para o embasamento metodológico do trabalho 
é a Análise de Enquadramento.

Metodologia: A teoria selecionada para a construção desse trabalho foi a Teoria do Enquadramento. 
Para Erving Goffman, “[...] ‘quadros’ são considerados como ‘princípios de organização’ dos 
eventos, princípios compartilhados em um corpo coletivo e que fundamentam nossa capacidade 
de dar sentidos às coisas e de constituir nossas linhas de ação social” (FRANCISCATO; GÓES, 
2012, p. 296). Já Gitlin (1980 apud FRANCISCATO; GÓES, 2012, p. 296), define enquadramento 
como padrões de interpretação, cognição, apresentação, seleção, ênfase e exclusão. Através desses 
padrões, aqueles que trabalham os símbolos organizam o discurso, seja ele visual ou verbal. Para 
analisar a cobertura da imprensa inglesa sobre o Desastre de Hillsborough, optou-se por dois 
veículos: o The Guardian, considerado um jornal tradicional; e o The Sun, tido como um veículo 
popularesco. As categorias de análise selecionadas buscam analisar a saliência e/ou extensão de 
elementos, como manchetes; o uso de termos vulgares e sensacionalistas no texto; o conteúdo 
exibido nas fotografias utilizadas nas coberturas; os espaços destinados nas páginas, de capa ou 
internas, para determinadas matérias e/ou elementos, determinando o peso que os jornais dão a 
estes elementos; a quantidade de fontes oficiais em comparação com fontes comunitárias usadas 
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nas edições; e a diferença no enquadramento e caracterização dos policiais e torcedores por parte 
dos dois veículos jornalísticos. Na edição do dia 19 de abril, o The Sun veiculou 14 matérias que 
faziam menção ao desastre. Destas, são feitas ao todo 29 citações a partir de fontes e entrevistados, 
sendo que 21 são consideradas oficiais, com nove citações de policiais. O The Guardian também 
veiculou 14 matérias sobre o assunto, com 28 citações gerais, sendo 23 oficiais - entretanto, com 
apenas uma pertencente a policiais. Com isso, fica evidente a diferença no espaço dedicado à 
versão da polícia nas duas coberturas. Além deste fator, a capa do The Sun estampou os dizeres 
“A VERDADE” (THE SUN, 1989, p. 1, tradução nossa) como manchete, seguido pelos tópicos 
“Alguns torcedores roubaram os bolsos de vítimas; Alguns torcedores urinaram nos corajosos 
policiais; Alguns torcedores bateram em policiais fazendo respiração boca a boca” (THE SUN, 
1989, p. 1, tradução nossa). Já a capa da edição do The Guardian teve apenas uma matéria que fez 
menção ao desastre, que não apresentou julgamentos morais aos torcedores do Liverpool, tal qual 
a do The Sun, e enquadrou o discurso policial como uma das versões dos fatos, deixando a cargo 
do leitor a interpretação dos fatos, sem a imposição de determinados enquadramentos.

Conclusão: Após a análise das edições do dia 19 de abril de 1989 do The Sun e do The Guardian, 
pode-se concluir que o The Guardian se distanciou dos fatos que eram apresentados, tratando-
os como uma das versões do episódio, enquanto o The Sun não buscou esse distanciamento, 
enquadrando os discursos policiais retratados na cobertura como a verdade.

Referências: FRANCISCATO, Carlos E; GÓES, José C. Contribuições da teoria do enquadramento para 
compreender o sensacionalismo no jornalismo. In: ANIMUS, 22, 2012, Santa Maria. Anais. Santa Maria: 
UFSM, 2012. p. 291-310.

THE SUN. Londres: News Group Newspapers Limited, abr. 1989. Diário.
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Introdução: Delirium é definido como um distúrbio da consciência e da cognição, de caráter 
agudo, capaz de afetar 50% dos pacientes hospitalizados, causando um aumento da morbidade e 
mortalidade, já a Síndrome Demencial possui um caráter insidioso que se instala com o passar do 
anos, principalmente em pacientes idosos. Se faz importante o conhecimento de ambos os quadros 
neurológicos para que a propedêutica e o tratamento sejam dados de acordo com a necessidade de 
cada paciente. As diferenças e particularidades de cada doença serão detalhadas a partir de uma 
revisão integrativa de literatura.

Metodologia: Uma revisão de literatura foi realizada manualmente na plataforma CAPES 
utilizando-se as palavras chaves: delirium (delirium), demência (dementia) e disfunção cognitiva 
(cognitive dysfunction). Todos os descritores utilizados estavam indexados nos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS). Foram incluídos artigos na língua inglesa e portuguesa de 1990 a 2021, 
relevantes para o estudo. Delirium É um distúrbio da consciência e da cognição, caracterizado 
por desatenção e pensamento desorganizado, de caráter agudo e flutuante, comum em pacientes 
idosos e hospitalizados. Em pacientes hospitalizados há um aumento de 50% da mortalidade, 
principalmente em idosos, e uma maior morbidade em relação ao comprometimento cognitivo 
(INOUYE et al., 1990) O delirium pode ser classificado em: hipoativo (letargia e redução da 
mobilidade), hiperativo (agitação e combatividade) e misto (GAUDREAU et al., 2005). Embora 
a fisiopatologia ainda não seja certa, há quatro fatores associados, são eles: alterações de 
neurotransmissores (há uma queda dos níveis de acetilcolina em relação aos de dopamina), a 
resposta inflamatória sistêmica, a resposta aguda ao estresse e a lesão neuronal. Outro fator que 
pode ser citado, é o uso de drogas dopaminérgicas e o uso de antidopaminérgicos (GAUDREAU 
et al., 2005). O diagnóstico é realizado através do CAM-ICU, que evidencia uma especificidade de 
95% no diagnóstico, que consiste na avaliação do estado mental do paciente, avaliação da atenção, 
avaliação da escala de agitação e sedação (RASS), e a verificação do pensamento do paciente 
(MORI et al., 2006). O tratamento consiste em remover o fator que causou o delirium, controle dos 
sintomas e fatores de risco, orientar o paciente, estimular a cognição, preservar o sono, remoção 
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precoce do leito (MORI et al., 2006). Síndrome Demencial A demência é frequentemente leve e 
de início insidioso, e é tipicamente precedida por distúrbio de marcha e incontinência urinária. 
Acompanhada de prejuízo dos níveis cognitivos, tais como linguagem, memória e aprendizagem, 
função executiva, atenção complexa, perceptomotor, cognição social, de caráter progressivo, com 
comprometimento das funções funcionais e sociais (VANNESTE, 2000). Ela pode ser classificada 
em leve, quando há pouca ou nenhuma alteração funcional na vida do indivíduo, moderada, 
quando funções básicas são afetadas e grave, quando há perda de todas as funções básicas. As 
principais causas são o comprometimento do Sistema Nervoso Central de modo estrutural, como 
ocorre nas Síndromes neurodegenerativas e na Demência Secundária ou por síndromes toxo-
metabólicas (BARBOSA e CARAMELLI, 2003). O diagnóstico é realizado a partir da anamnese, 
registrando as queixas do paciente e do acompanhante, exame físico e da a utilização do Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), verificando se há alteração em um ou mais 
níveis cognitivos, excluindo delirium e doenças psiquiátricas (BARBOSA e CARAMELLI, 2003)

Conclusão: É possível observar diferenças importantes na diferenciação do delirium e das 
síndromes demenciais, por exemplo, o delirium, é de instauração aguda, com alteração do nível 
de consciência, pensamento desorganizado e reversibilidade, no que diz respeito às síndromes 
demenciais, são casos insidiosos, sem alterações no nível de consciência, com pensamentos pobres 
e vagos e são irreversíveis.

Referências: Gaudreau JD, Gagnon P, Roy MA, Harel F, Tremblay A. Association between psychoactive 
medications and delirium in hospitalized patients: a critical review. Psychosomatics. 2005; 46(4):302-16.

Mori, Satomi et al. Confusion assessment method para analisar delirium em unidade de terapia intensiva: 
revisão de literatura. Revista Brasileira de Terapia Intensiva [online]. 2009, v. 21, n. 1 [Acessado 7 Agosto 
2021], pp. 58-64.

VANNESTE, J.A. - Diagnosis and Management of Normal-Pressure Hydrocephalus. J Neurol 247:5-14, 
2000.

Caramelli, Paulo e Barbosa, Maira Tonidandel Como diagnosticar as quatro causas mais freqüentes de 
demência?. Brazilian Journal of Psychiatry [online]. 2002, v. 24, suppl 1 [Acessado 7 Agosto 2021], pp. 7-10.
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Introdução: A pesquisa procurou analisar as relações da sociedade contemporânea quanto às 
experiências cinematográficas e séries do personagem diabo. Nesse sentido, buscamos discutir 
as transformações sociais e rupturas entre o dualismo, bem e mal, concebidas pelo imaginário 
ocidental cristão, construído sob as diversas influências e mediações culturais ao longo da história 
moderna e do crescimento das representações do diabo na vida urbana. Assim, propomos refletir o 
comportamento e o ponto de vista das juventudes urbanas, acerca das produções cinematográficas 
e de séries, quanto às representações do diabo e, como esses procuram representar novas formas 
e concepções que se distanciam da figura imaginada do diabo pelo mundo medieval e os ensinos 
católicos ao longo da história e suas diversas representações. 

Metodologia: As características imaginárias referentes ao diabo que estiveram presentes 
imageticamente na Idade Média ao período da cristandade europeia entre os séculos V ao XV, 
concebiam aspectos de malignidade ao diabo. Assim, diante desta concepção que não se faz 
presente no imaginário atual do ocidente, posto que, como ser maléfico em oposição à benignidade 
de Deus, este ente transformou-se catastroficamente em uma representação suave e amena em 
si mesmo, permeando-se entre as juventudes como um ser iluminado, astuto, criativo, juvenil, 
conforme percebemos nas representações do diabo nas séries e filmes. O trabalho identificou que, as 
fragmentações nas identidades das representações do diabo são questões extremamente complexas 
se não forem analisadas de forma criteriosa e com embasamento teórico na formalização das éticas 
religiosas vindas da concepção da moralidade cristã. Com isso, as representações do diabo, são 
propiciadas nas atmosferas cinematográficas aos telespectadores jovens, tendo múltiplas facetas 
dadas ao ser do mal, colocando o diabo em um imaginário dualista da época medieva que se 
contrapunha ao bem, agora em forma multifacetada, exerce vários papéis no mundo dos humanos, 
ora fazendo bondade, ora fazendo o maldade, ora fazendo outras atividades. 

Conclusão: Tendo em vista os resultados obtidos da pesquisa, é plausível aferir que a corrupção 
da imagética diabólica se deu recentemente, com o declínio da Igreja Católica e o posterior advento 
da exaltação dos prazeres carnais e momentâneos em produções cinematográficas e literatura 
juvenil. 
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Referências: O DIABO NA MÁQUINA DE BRINCAR. Disponível em:http://seer.pucgoias.edu.br/index.
php/fragmentos/article/download/5378/3309. Acesso em: 20 de maio de 2021. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva & Guaciara 
Lopes Louro. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014.

HANDERSON, Joe; KAPINOS, Tom. (Temporada 1, ep. 13). Lúcifer [Seriado]. Direção: Gerard Jones. 
Produção: Alex Katsnelson, Michael Azzolino, Erik Holmberg, Nathan Hope. Estados Unidos. Netflix, 
2019. Streaming (60 min.), Dolby Digital 5.1.
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Introdução: O presente estudo apresenta a produção do material educativo realizado por meio 
de algumas entrevistas e pesquisas sobre arte do Rio Grande do Sul e seus artistas, buscamos 
aqui trazer pela voz do artista Paulo Chimendes, um pouco da sua trajetória artística, Paulo 
trabalha principalmente com a litogravura, variando sua temática de representando a dor, a 
tristeza e cidades surrealistas. O material educativo foi produzido por meio de entrevista, que foi 
gravada com a devida autorização e gerou um material em formato de vídeo que será objeto de ser 
utilizado sob a forma de pesquisas em ambientes formais e não formais de ensino. O trabalho foi 
elaborado na disciplina de Estágio Supervisionado I do curso de Artes Visuais (Licenciatura), da 
Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo, RS. Esse modelo de projeto 
foi necessário devido à situação consequente da pandemia de Covid19, como uma possibilidade 
de desenvolvimento do estágio supervisionado I.

Metodologia: A profissão de artista até hoje é vista de maneira secundária, talvez até terciária, nas 
escolas sempre vem à tona a questão: Por que ensinar artes? Algumas pessoas ainda pensam que é 
apenas para formar um artista, porém é observado que a arte não é apenas reprodução de técnicas, 
se desenvolve caráter, empatia, auto-estima e autonomia, se cria um senso estético, desenvolve a 
capacidade de expressar melhor as ideias e pensamentos, e principalmente por arte ser cultura e 
cultura constitui seres humanos. Como afirma Hannah Arendt (apud FERREIRA, 2009, p. 15): [...] 
cabe à educação preservar as culturas, pois ‘o fato de aprender está inevitavelmente voltado para 
o passado’. O conhecimento do passado é um elemento essencial na formação da identidade, na 
percepção de si e dos outros.(ARENDT, 1993, p. 13) Com esse objetivo realizamos a entrevista com 
o gravurista Paulo Chimendes. Ao pesquisar sobre o seu processo artístico despertou o interesse 
em aprofundar os o estudo na sua série de trabalhos denominados ‘Cidades imaginárias’ pois 
consegui fazer uma relação aos tempos atuais de quarentena. Me aprofundando em seus trabalhos 
notei uma importância social nas obras da série ‘Amordaçados’, onde Paulo Chimendes retrata sua 
visão da ditadura militar, onde com pessoas calvas, amarradas, amordaçadas e com sofrimento 
aparente Paulo representa as dificuldades passadas nessa época. Continuando com a pesquisa 
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também percebi uma lacuna na parte de escritos teóricos e produções audiovisuais a respeito 
desse artista com uma produção tão vasta. Paulo Chimendes começa seu aprendizado em artes no 
Atelier Livre de Porto Alegre aos 13 anos de idade. Quatro anos depois estudando no Atelier Livre 
ele participa de uma exposição no 5º Salão da cidade de Porto Alegre, já com 18 anos Paulo tem sua 
primeira exposição individual na Galeria da Costa tendo seus desenhos elogiados por seu mestre 
Danúbio Gonçalves. Desde então, Paulo Chimendes é bem ativo no mundo artístico, participando 
de exposições, cursos, editais de arte, salões e grupos de artistas. Ao longo de sua carreira Paulo 
Chimendes teve uma produção bem vasta e com diversas temáticas, desde temas de guerra até 
paisagens urbanas. Atualmente Paulo Chimendes trabalha mais como impressor de gravuras para 
outros artistas, porém continua a produzir suas gravuras autorais. Durante a entrevista com Paulo 
Chimendes, que foi gravada via Google Meet no dia 03 de agosto de 2021, percebi a quantidade 
de artistas que ele teve contato através de grupos e de cursos que ele sempre busca participar 
para estar sempre aprendendo com outras pessoas, com isso Chimendes conseguiu desenvolver 
projetos importantes para a cidade de Porto Alegre, como o projeto das esculturas na cidade, que 
hoje são pontos turísticos. 

Conclusão: Por conta da produção do material educativo teve-se a possibilidade de ter um 
contato profissional com um artista que tem uma vasta carreira, para entrevistá-lo e saber direto 
do Paulo Chimendes sobre sua arte e sua história pessoal. Também foi possível se aprofundar e 
dar visibilidade a um artista do Rio Grande do Sul com uma produção teórica.

Referências: ARAÚJO, Clarissa Martins de; SILVA, Everson Melquiades Araújo. Tendências e 
concepções do ensino de arte na educação escolar brasileira: um estudo a partir da trajetória histórica e 
sócio-epistemológica da Arte-Educação. 30ª Reunião Anual da ANPED – GT 24, 2007. Disponível em: 
http://30reuniao.anped.org.br/grupo_estudos/GE01-3073--Int.pdf

PAULO, Chimendes. Disponível em: http://www.galeriaespacoculturalduque.com.br/paulo-chimendes/. 
Acesso em: 13 maio 2021

SALVATORI, Maristela. Estúdio: 9. Revista Estúdio. Artistas sobre outras obras. Lisboa, Portugal, v. 9, p. 
230-239, 1 jun. 2014.

FERREIRA, Sueli (org.). O ensino das artes: construindo caminhos. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. 
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Introdução: O presente resumo é sobre as Cláusulas abusivas em contrato de empréstimos 
bancários e o superendividamento do consumidor, tendo como objetivo o estudo das cláusulas 
abusivas nos contratos de empréstimo e o rol de proteções que Código de Defesa do Consumidor traz 
e sua aplicabilidade. Para tanto, será realizado um estudo sobre o endividamento do consumidor, 
que via de regra acontece através de crediário, pelos contratos de empréstimos bancários, 
celebrados de forma impulsiva e impensada, pelas diversas formas que as instituições financeiras 
utilizam para vender o seu produto, comprometendo a renda do consumidor. O interesse pela 
matéria objeto desta pesquisa se deu pelo trabalho no estágio junto ao Balcão do Consumidor, ante 
a desinformação dos consumidores, bem como do endividamento dos consumidores.??

Metodologia: O consumidor foi objeto da preocupação do legislador constituinte de 1988, no que 
resultou o artigo 5º, inciso XXXII “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;”. 
Trata-se de um direito fundamental, tendo como objetivo efetivar a proteção dos consumidores e 
buscando equilibrar as relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor elenca direitos 
básicos do consumidor, tais como a proteção contra as cláusulas abusivas, objetivando proteger 
a parte mais fraca da relação contratual, que no caso é o consumidor. O superendividamento do 
consumidor é um problema gigantesco no Brasil, comprometendo a renda de diversas famílias 
brasileiras. Dentre suas possíveis causas está o fato de que, com o passar dos anos a população 
foi adquirindo poder de compra, e, nessa nova condição, tornou-se vítima de maciça publicidade, 
criando necessidades fictícias de consumo, apresentando a publicidade, produtos e serviços 
cada vez mais apelativos, o que, possivelmente, resultou em que, muitas vezes, o consumidor 
acabando comprando bens desnecessários, a mais das vezes, adquiridos mediante crediário, 
cartões de crédito e empréstimos bancários, o que hoje consome grande parte da sua renda, 
afastando-o da possibilidade de consumir o que efetivamente necessita. A concessão de crédito e o 
superendividamento de consumidores é um problema que afeta a economia do país, pelo motivo 
de o consumidor perder o poder de compra a prazo e assim deixando de obter bens de consumo 
necessários para um avida digna. ?? 
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Conclusão: Assim, importa encontrar alternativas para o combate do superendividamento, 
dentre as quais, aquelas trazidas pela recente lei aprovada, bem como analisar os contratos de 
empréstimos bancários, em especial, as cláusulas abusivas que se encontram nos contratos 
consumeristas, valendo-se, para tanto do Código de Defesa do Consumidor, que protege a parte 
mais fragilizada da relação contratual. 

Referências: Codigo de Defesa do Consumidor- Lei 8078/90 

Constituição Federal de 1988

MARQUES, Claudia Lima. COSTA DE LIMA, Clarissa. DANILEVICZ BERTONCELO, káren. Prevenção e 
tratamento do superendividamento. Vol. 1, 2010.

MARQUES, Claudia Lima. Introdução ao Direito do Consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman de 
Vasconcellos e. Marques, Claudia Lima. Bessa, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor 4º edição: Revista dos Tribunais,2013. 
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Introdução: Os precedentes são decisões judiciais que servem de suporte para a resolução de 
casos similares, onde o suporte fático do caso já decido se implemente. No Brasil, em razão da base 
jurídica romano-germânica, o debate em torno dos precedentes leva em consideração o acentuado 
número de demandas repetitivas, a necessidade de proteção da confiança no Judiciário e a certeza 
do direito. Neste norte, o CPC/2015 previu, no seu art. 927, um microssistema de precedentes 
vinculantes. Agora, as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores possuem observância 
obrigatória, no julgamento de casos semelhantes, pelos tribunais e magistrados em posição 
hierarquicamente inferior. Nesse sentido, pode-se afirmar que os precedentes possuem força de 
lei. E, por esse motivo, abre-se caminho para se questionar a constitucionalidade da medida. É que 
a função legislativa é típica do Poder Legislativo, sendo, excepcionalmente, exercida pelo Poder 
Judiciário quando autorizada pela Constituição.

Metodologia: Logo, na presente pesquisa, busca-se refletir sobre a constitucionalidade do 
instrumento. É que, apesar de os precedentes judiciais otimizarem a resposta judicial e garantirem 
segurança jurídica e igualdade, questiona-se se para a criação de um microssistema de precedentes 
vinculantes no ordenamento brasileiro, não seria necessário autorização constitucional. Com efeito, a 
Constituição Federal apenas outorga força vinculante às ações declaratórias de constitucionalidade, 
ações diretas de inconstitucionalidade e, por fim, às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal 
Federal, todas incluídas, respectivamente, pelas Emendas Constitucionais nº 3/93 e 45/04. A 
par disso, o Código de Processo Civil, lei ordinária e infraconstitucional, ampliou sobremaneira 
o rol de precedentes vinculantes, incluindo acórdãos em incidente de assunção de competência 
ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 
repetitivos, além de súmulas do STF e STJ e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 
estiverem vinculados, sem qualquer autorização constitucional para tanto. Assim, muito embora 
a matéria precedentes tenha sido muito debatida nos últimos anos, especialmente após a entrada 
em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pouco se questionou sobre a constitucionalidade 
do microssistema criado. Ao que parece, passou ao largo da doutrina, que timidamente discutiu o 



Página 1346

assunto. Busca-se, então, com a presente pesquisa, aprofundar a análise da (in)constitucionalidade 
do sistema de precedentes vinculantes, sendo tal questionamento de extrema relevância social. 
Quer dizer, todas as leis necessitam estar em consonância com o texto constitucional, sob pena 
de se chancelar arbítrios e reprimir a vontade popular emanada na Constituição. Por mais que, 
à primeira vista, um sistema de precedentes vinculantes seja benéfico para garantir segurança 
jurídica, igualdade de tratamento e a razoável duração do processo, não se pode chancelá-lo ao 
arrepio de outros princípios constitucionais igualmente importantes, como da separação dos 
poderes. No ponto, importante salientar que o microssistema de precedentes vinculantes, como 
um todo, também está sujeito ao controle difuso de constitucionalidade por parte dos juízes, o que 
intensifica a necessidade de se debater a questão. Isto é, qualquer parte pode alegar no processo 
a inaplicabilidade de determinado precedente vinculante em razão da inconstitucionalidade da 
norma que determina sua vinculação (artigo 927 do CPC), ferindo, assim, o escopo do próprio 
legislador ao criar o sistema: a segurança jurídica.

Conclusão: Dessa maneira, é inegável a relevância social do tema discutido, sobretudo quando 
está a se tratar de uma suposta lei inconstitucional, que, se assim declarada, trará um grande 
impacto na resolução das ações que tramitam perante o Poder Judiciário, sendo oportuno discutir a 
necessidade (ou não) de autorização constitucional para o microssistema de precedentes produzir 
sua eficácia no Brasil.

Referências: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo 
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
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Introdução: O fortalecimento do protagonismo estudantil materializa-se a partir da nossa 
capacidade, enquanto estudantes, de sermos autores e autoras na construção do nosso processo 
formativo, ao mesmo tempo que possibilita um avanço na constituição da universidade com 
um caráter comunitário. Isto também demanda da universidade a abertura de espaços onde 
tenhamos garantido o nosso lugar de fala e decisão frente às atividades e agendas da instituição. O 
protagonismo estudantil apresenta-se como uma ferramenta essencial na construção de políticas 
dentro da universidade, visto que possibilita a nós, estudantes, um pertencimento maior às 
experiências universitárias, assim como na construção do nosso saber. Este trabalho tem como 
objetivo relatar a experiência da importância do protagonismo estudantil no processo de construção 
da Política dos Estudantes da Universidade de Passo Fundo, através da participação de estudantes 
vinculados ao Setor de Atenção ao Estudante (SAEs). 

Metodologia: Este trabalho foi realizado por meio do Setor de Atenção ao Estudante (SAEs), 
através da participação extensionista na construção da Política dos Estudantes da Universidade 
de Passo Fundo, que tem como objetivo assegurar e viabilizar os direitos dos estudantes. O intuito 
é uma atenção integral a nós, estudantes, através de uma política que esteja alinhada às mais 
eficientes discussões no âmbito da Educação, considerando os documentos asseguradores de 
direitos como a Constituição Federal (1988), na qual a garante como direito social. No decorrer 
do semestre 2021/01, nós estudantes, conjuntamente com a equipe do SAEs, discutimos 
pontos importantes relacionados às realidades existentes na universidade, que posteriormente, 
foram nomeados como concepções da política, sendo eles: pertencimento estudantil; formação 
crítica; protagonismo estudantil; permanência estudantil; responsabilidade social universitária; 
interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como suas 
respectivas diretrizes. As atividades contaram com reuniões de equipe, grupos de trabalhos e 
apresentação da política à reitoria da universidade, todas lideradas por acadêmicos, mestrandos 
e doutorandos de todos os cursos da instituição. Inicialmente, se fez a construção de uma minuta, 
e posteriormente, com ela aprovada, o grupo trabalhou para formalizar o documento junto aos 
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órgãos internos da universidade e com a comunidade em geral. Esta política foi construída por nós 
e para nós, acadêmicos da Graduação e Pós-Graduação da Universidade de Passo Fundo. E nessa 
lógica, vale destacar o ponto central deste trabalho: a importância do protagonismo estudantil 
em meio a esta construção, tendo como principal aspecto assegurar o nosso protagonismo como 
estudantes no processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação de ações nos campos do 
ensino, pesquisa e extensão, potencializando nosso processo de formação, do qual somos autores 
e autoras no fortalecimento da identidade comunitária na universidade. “O que me surpreende na 
aplicação de uma educação realmente libertadora é o medo da liberdade.” (FREIRE, 1967). Dessa 
forma, esse processo nos possibilitou contato com diversas realidades distintas, conhecendo-as e 
compreendendo-as através de um olhar atento, subjetivo e singular. Bem como nos afirma Paulo 
Freire (2002): “Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”. Como protagonistas na construção 
de políticas dentro da universidade, nos fortalecemos como futuros profissionais dotados de 
conhecimento, senso crítico, responsabilidade, sensibilidade, autonomia e humanidade, com 
potencial transformador dos contextos em nosso redor. “Se a educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (FREIRE, 2000, p.67). 

Conclusão: Através do relato de experiência apresentado, concluímos que o protagonismo 
estudantil se faz fundamental na construção de políticas dentro da universidade. Pois, consiste 
na participação ativa nos processos de transformação, que desenvolve em nós, estudantes, 
características que vão muito além da capacitação técnica e teórica, mas também com caráter de 
autonomia, iniciativa e senso crítico. 

Referências: DE SOUZA, André Luiz Reis et al. Projeto CAIREP/CEFET: Extensão Universitária e o 
Protagonismo Estudantil. Revista da META, 2018.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

FREIRE, Paulo (1967). Educação como prática de Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra (1ª ed, 19ª ed 1989).

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. Apresentação de Ana Maria 
Araújo Freire. Carta-prefácio de Balduino A. Andreola. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
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Introdução: A COVID-19, doença desencadeada pelo coronavírus, é altamente transmissível. 
A fim de desacelerar a propagação do vírus, a OMS estipulou medidas preventivas para serem 
adotadas por todo o mundo. Entre as principais estão quarentenas e distanciamento social. A 
população idosa é compreendida como grupo de risco para o agravamento da doença (DALY 
et al., 2021). O isolamento social e a solidão são problemas já conhecidos na vida dos idosos, e 
as medidas de distanciamento social exacerbaram esses sentimentos negativos que já existiam, 
causando desgastes na saúde mental dos mais velhos (DALY et al., 2021). É necessário intervir 
na saúde mental e no bem-estar dos idosos, inclusive durante a pandemia. Profissionais de saúde 
devem adaptar os atendimentos para que sejam eficazes e respeitem o distanciamento social (DALY 
et al., 2021). O objetivo deste trabalho é investigar os impactos causados pelo distanciamento social 
na saúde mental dos idosos durante a pandemia.

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, com rastreamento pelos estudos foi feito no 
mês de junho de 2021 nas bases de dados Pubcovid19 e BVS. Os descritores utilizados foram idoso, 
saúde mental, coronavírus e isolamento social (em português), em inglês “aged”, “mental health”, 
“coronavirus” e “social isolation”. Como critérios de inclusão foram considerados estudos na 
forma de texto completo; a temática ser correspondente com o assunto da revisão; ser indexada nas 
bases de dados em português, inglês ou espanhol; textos gratuitos e publicados entre 2019 e 2021. 
Utilizando os descritores já determinados, o resultado total da busca nas bases de dados foi de 138 
artigos. Após a leitura dos títulos e retirada das duplicações, restou o total de 63 trabalhos. Com a 
leitura dos resumos, 12 artigos foram elencados para serem lidos na íntegra. Destes, selecionou-se 
seis para a análise final, por estarem de acordo com a temática escolhida para a escrita do estudo. 
Para avaliar os artigos escolhidos, foi realizada uma leitura rigorosa na íntegra e releitura dos 
resultados, a fim de examinar os pontos mais relevantes para agrupamento de categorias. Na fase 
seguinte, os dados obtidos por meio do material compilado foram organizados em planilhas com 
agrupamento das informações, de acordo com relevância e equivalência às categorias temáticas 
que configuram a finalidade principal deste estudo. Depois dessa organização, foi realizada 
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a análise temática dos dados. Dos seis artigos selecionados, observou-se que quatro (66,6%) 
foram publicados em 2020 e dois (33,3%) em 2021. A partir da análise dos estudos incluídos na 
amostra, emergiram duas categorias temáticas: a) Efeitos do distanciamento social no contexto 
da pandemia e b) Estratégias de enfrentamento para prevenir ou gerenciar o isolamento social 
no período de distanciamento na pandemia COVID-19. As medidas de bloqueio para conter a 
transmissão do coronavírus impactaram psicologicamente os idoso. Eles têm mais a temer, visto 
que correm mais risco de morbidade e mortalidade devido à maior probabilidade de ter problemas 
de saúde e sistemas imunológicos mais frágeis. A tristeza afetou potencialmente grande parcela 
desses idosos, desanimados com a crise de saúde pública instalada (LIM et al., 2021). Manter-se 
fisicamente ativo durante o período de distanciamento social diminuiu o aumento dos déficits 
cognitivos entre os idosos e proporcionou sensação de bem-estar. Os exercícios mais praticados 
foram caminhadas dentro de casa, uso de bicicleta ergométrica e alongamentos. Participantes que 
não eram fisicamente ativos tinham maior propensão para a depressão do que aqueles que se 
exercitavam regularmente (LIM et al., 2021). As interações sociais foram mantidas por meio do uso 
de telefone e mídia digital. Chamadas de vídeo têm valor terapêutico para o idoso. As intervenções 
tecnológicas permitem respeitar o distanciamento social e, ao mesmo tempo, combinar o trabalho 
em grupo (VAN ORDEN et al, 2020).

Conclusão: Embora medidas de distanciamento social tenham servido para conter a disseminação 
do novo coronavírus, a literatura informa que tal medida expunha os idosos a outros problemas 
relacionados à saúde mental, podendo desencadear ou agravar distúrbios psicológicos nas pessoas 
dessa faixa etária. Eles apresentaram graves manifestações como tristeza, ansiedade, insônia, 
solidão, medo e depressão.

Referências: DALY, J. R. et al. Health Impacts of the Stay-at-Home Order on Community-Dwelling Older 
Adults and How Technologies May Help: Focus Group Study. JMIR aging, v. 4, n. 1, 2021.

LIM, X. Y. et al. A interação entre ansiedade, medo, comportamentos de proteção, compaixão e resiliência 
entre adultos mais velhos durante um bloqueio COVID-19: um estudo de modelagem de equação 
estrutural. Medicina comportamental translacional, v. 11, n. 5, p. 1172-1178, 2021.

VAN ORDEN, K. A. et al. Strategies to Promote Social Connections Among Older Adults During ‘Social 
Distancing’ Restrictions. The American journal of geriatric psychiatry: official journal of the American 
Association for Geriatric Psychiatry, 2020.
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Introdução: O domínio dos atos de ler e escrever na escola básica torna-se fundamental para o 
ingresso na graduação, tendo em vista que as práticas de letramento anteriores servem de base 
para o letramento acadêmico. Apesar disso, em sua maioria, o aluno ingressante na graduação 
não identifica diferentes gêneros pertencentes a práticas sociais da contemporaneidade. Diante 
dessa realidade, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de sequência didática para 
a produção textual do artigo de opinião no Ensino Superior. Dessa forma, este estudo se justifica 
por trazer uma alternativa para o trabalho com a produção textual, tendo em vista que contempla 
a leitura e a escrita como práticas discursivas de interação entre sujeitos, em que o acadêmico 
(locutor), ao defender seu ponto de vista, argumentando, refutando e sustentando ideias para a 
persuasão do leitor (interlocutor), também se mostra reflexivo e crítico diante da temática abordada. 

Metodologia: O conhecimento e o reconhecimento dos gêneros orais e escritos que circulam 
socialmente são fundamentais para que o aluno possa utilizá-los nas várias esferas onde atua, 
em interações que realiza com outros sujeitos, mediadas pela linguagem. A ideia de Sequência 
Didática (SD) que apresentamos foi desenvolvida a partir dos estudos de didatização dos gêneros 
de acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), da corrente de Bronckart (2010), conhecida 
como Interacionismo Sociodiscursivo, conforme Figura 1 em Anexo. Partindo desse amparo teórico, 
este trabalho apresenta a descrição de uma proposta de SD apoiada e construída na adaptação 
que Swiderski e Costa Hübes (2009) realizaram a partir dessa perspectiva, conforme Figura 2, em 
Anexo. Nesse sentido, evidenciamos a ação de linguagem em atividades voltadas à língua em 
uso, em que o aluno amplia a sua capacidade linguística e percepção crítica dos modos de ver o 
mundo e a si próprio. Partindo do conhecimento de textos autênticos, prepara-o para a ação de 
argumentar, persuadir e convencer o outro. Assim, contamos com seis etapas, descritas a seguir, 
as quais priorizam a interação e o conhecimento do gênero artigo. Iniciamos com a Apresentação 
da SD, fase do reconhecimento do trabalho a ser realizado: projeto com objetivos, estrutura 
sequencial, definição de temática e possível interlocutor, além do ambiente virtual utilizado para 
as postagens e orientações do trabalho, modo de participação do aluno em cada etapa (individual, 



Página 1352

duplas, grupos). Depois, dessas definições, passamos ao Módulo de Reconhecimento do gênero 
artigo de opinião. Assim, para propiciar uma visão mais geral do gênero, propomos o trabalho 
com três textos, para a identificação da temática, tese (posicionamento do autor) e argumentos. 
Além de questões relacionadas ao contexto de produção do gênero. Após, é realizamos a Produção 
Inicial em que se concretiza a realização da produção, a partir das etapas anteriores, mostrando a 
capacidade de reconhecimento e conhecimento do artigo opinativo, que poderá, de acordo com 
a necessidade, ser aprimorado na fase seguinte. Nos Módulos, trabalhamos os problemas que 
aparecerem na primeira produção, dando aos alunos os instrumentos necessários para superá-
los O número de módulos é definido pelo professor a partir da Produção Inicial. Na sequência, 
propomos a Produção Final, em que ocorre a reescrita da Produção Inicial onde o aluno coloca 
em prática as noções e os instrumentos elaborados, separadamente, nos módulos. E, finalmente, 
trazemos a etapa de Circulação, quando o artigo é compartilhado em duas fases: na Socialização 
com interação pela proximidade – docentes e colegas da instituição; na Circulação com a publicação 
em suporte de abrangência de um público maior, colocando o gênero na vida social, ação inversa 
da transposição didática, contemplando além do aspecto sintático-semântico, o pragmático no 
dinamismo das relações sociais. 

Conclusão: O desenvolvimento dessa proposta configura-se como um procedimento 
metodológico alternativo para a prática da leitura e da escrita, ainda deficitárias, em sala de aula. 
Além disso, contribui com o avanço dos estudos da área, situando a produção do artigo de opinião 
em prática social, evidenciando uma ação de linguagem no discurso construído por sujeitos em 
interação social para a comunicação.

Referências: BRONCKART, Jean-Paul. Gêneros de textos, tipos de discurso e sequências. Letras, [S.l.], 
n. 40, p. 163–176, jun. 2010. ISSN 2176-1485. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/letras/article/
view/12150>. doi:http://dx.doi.org/10.5902/2176148512150. Acesso em: 16 jul. 2020.

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. Trad. e Org. 
de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2004. 

SWIDERSKI, Rosiane M. da Silva; COSTA-HÜBES, Teresinha da C. Abordagem sociointeracionista e 
sequência didática. Línguas e Letras. v. 10, n. 18, p. 113-128. 1º sem. 2009. Disponível em: http://e-revista.
unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/2253. Acesso em: 20 fev. 2021.
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Introdução: É indiscutível a importância de uma boa didática e a sua influência direta na 
aprendizagem dos estudantes, sendo que deve ser sempre construída com base nos princípios 
da Educação Inclusiva e deve estar efetivamente a serviço da inclusão de todos, transformando a 
prática pedagógica do professor e as relações entre os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, 
assegurando-o. Nesse sentido, é importante destacar que essa didática, na perspectiva da Educação 
Inclusiva, deve favorecer a aprendizagem de todos os estudantes, considerando suas possibilidades 
e especificidades. Além disso, deve assegurar uma educação de qualidade para todos e, assim, 
possibilitar que os estudantes sejam sujeitos ativos na construção do conhecimento, contribuindo, 
também, para a sua autonomia. Neste trabalho, objetiva-se apresentar recursos didáticos que 
contribuam para o ensino de Matemática, com base nas premissas da Educação Inclusiva, visto a 
sua importância e urgência no contexto educacional atual.

Metodologia: Para que a Educação Inclusiva seja efetivamente posta em prática, é necessário 
que o professor tenha um planejamento pedagógico contínuo, com objetivos didáticos claros e 
estratégias direcionadas para cada estudante, respeitando suas possibilidades e particularidades, e 
que perceba a aula como um processo de interação humana, que pode transformar realidades. Nessa 
perspectiva, como sugestão de ação docente destaca-se a utilização de atividades diversificadas no 
ensino, como elaboração de músicas, poesias, desenhos ou teatros sobre os conteúdos, sempre 
respeitando os interesses e possibilidades de cada estudante, o que pode ser desenvolvido em 
qualquer componente curricular, inclusive de forma interdisciplinar. Nesse processo, entende-se 
como importante também a utilização de materiais concretos para o ensino de Matemática. Um 
exemplo de material concreto, que pode ser utilizado para o ensino de matrizes e determinantes 
no Ensino Médio, é intitulado “MATRIZMAT” (MATRIZMAT, 2021). Este material foi adaptado 
da dissertação de mestrado da professora Gerciane Gercina da Silva (2012), intitulada: “O ensino 
de matrizes: um desafio mediado para aprendizes cegos e aprendizes surdos”, e consiste em 
caixinhas plásticas ou construídas com outro material, como EVA, com dimensões aproximadas 
de 5 centímetros por 5 centímetros por 3 centímetros cada. Cada caixinha representa um elemento 
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da matriz, sendo que a quantidade de botões nesta representa este elemento. Com este material 
é possível, utilizando-se da abordagem concreto-pictórico-abstrato, proposta por Dinis, Teixeira 
e Pacheco (2019), contribuir para aprendizagem de todos os estudantes. Esta atividade pode ser 
adaptada para estudantes com necessidades educativas especiais, de acordo com as especificidades 
da turma. Por exemplo, para estudantes surdos, é primordial a presença de intérprete/tradutor de 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) em sala de aula. Já para os cegos, o material poderá ser adaptado, 
colocando-se tampinhas nas caixas, em que estarão apresentados os números no sistema Braille. 
Além disso, considerando-se os processos de ensino e de aprendizagem e refletindo-se sobre as 
experiências provenientes do ensino tradicional, percebe-se que, geralmente, as avaliações são 
atividades excludentes e classificatórias, que não toleram o erro, e incentivam a separação da turma 
em “os que sabem” e “os que não sabem” determinado conteúdo. Frente a isso, é extremamente 
necessário e emergente repensar o processo de avaliação, com o intuito de que essa se caracterize 
por ser inclusiva, valorizando as singularidades dos estudantes, sem que haja classificações ou 
comparações entre estes, e, também, permitindo o reconhecimento das individualidades para que 
elas sejam potencializadas. Nessa perspectiva, a elaboração de um portfólio sobre os conteúdos 
estudados é um exemplo de ação docente que contemple a avaliação inclusiva. 

Conclusão: Entende-se como necessário que essas adaptações proporcionem a aprendizagem 
de todos, estruturando-se atividades que sejam desafiadoras e que oportunizem diferentes formas 
de aprendizagem. Nessa perspectiva, é necessário salientar que transformar a prática pedagógica 
reflete diretamente em reconstruir o processo de avaliação, inspirando e transformando a escola e 
a sociedade.

Referências: DINIS, R.; TEIXEIRA, R. C.; PACHECO, S. Os princípios orientadores do Método de 
Singapura e a Aprendizagem da Matemática no 1º Ciclo do Ensino Básico. Jornal das Primeiras 
Matemáticas, local, 13, p. 5-36, dez. 2019.

MATRIZMAT | Matemática Inclusiva. [S. I.: s. n.], 2021. 1 vídeo (3 min). Publicado pelo canal MAT-
Temáticas. Disponível em: <https://youtu.be/OXQ0x0GasbE>. Acesso em: 04 ago. 2021.

SILVA, G. G. O ensino de matrizes: um desafio mediado para aprendizes cegos e aprendizes surdos. 
Dissertação de mestrado. Universidade Bandeirante de São Paulo, São Paulo, 2012.
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Introdução: Em Matemática, é possível investigar sua história para buscar elementos que mostrem 
da importância de um determinado saber. Assim, conhecendo a história da Educação Matemática, 
o professor de Matemática pode compreender o estágio atual da sua profissão, percebendo 
como foram construídas as representações sobre os processos de ensino e de aprendizagem em 
Matemática ao longo do tempo e como essas representações significaram as práticas pedagógicas 
dos professores (SILVA; VALENTE, 2009). Com base nisso, objetiva-se, neste resumo, apresentar 
considerações sobre a Matemática escolar no Brasil, desde a época dos jesuítas até o contexto atual 
das reformas educacionais com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O presente trabalho 
foi desenvolvido na disciplina História da Matemática, do curso de Licenciatura em Matemática, 
da Universidade de Passo Fundo, a qual propõe o estudo da Matemática em diferentes culturas e 
civilizações e do ensino e aprendizagem de Matemática ao longo da história.

Metodologia: O ensino de Matemática nem sempre foi obrigatório no Brasil e nem sempre 
foi concebido da forma como é hoje. O ensino de Matemática iniciou com a educação jesuíta, no 
século XVI e, nessa época, era limitado ao processo da contagem e às operações aritméticas básicas 
no Ensino Primário. Com a expulsão dos padres jesuítas do Brasil, em 1759, são anunciadas as 
“reformas pombalinas”, momento em que as aulas passaram a serem lecionadas na modalidade de 
disciplinas isoladas - as “aulas régias”. Após, em 1827, uma nova legislação definiu os conteúdos 
mínimos para a aprendizagem, que eram diferentes para meninos e meninas. Na década de 
1830, surgem as primeiras escolas que reuniam todas as disciplinas, chamadas de Liceus, onde 
os estudantes tinham em sua grade curricular Álgebra, Aritmética e Geometria, não existindo 
a disciplina Matemática até o século XX, adotando-se em substituição das outras três. Esta 
transformação no currículo está de acordo com pensamentos da época –extremamente atuais – 
de que a Matemática é um conjunto harmonioso de pontos de vista, não devendo-se estabelecer 
barreiras entre estas visões (LACERDA; CABANHA; MALTEMPI, 2013). Atualmente, de acordo 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB), a abordagem de Matemática no Ensino 
Fundamental é recomendada com o uso de materiais manipuláveis e tecnológicos e está prevista 
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em unidades temáticas. Já no Ensino Médio, pretende-se construir uma visão mais integrada 
da Matemática, relacionando-a à realidade dos estudantes, ao mercado de trabalho e ao projeto 
de vida. A própria BNCC reconhece o conhecimento matemático como “necessário para todos 
os alunos da Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja 
pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades 
sociais” (BRASIL, 2018, p. 265). Com todas estas mudanças na Educação Básica, entende-se como 
importante discutir como se dá e como se deu a formação de professores de Matemática no Brasil. 
Ainda de acordo com Lacerda, Cabanha e Maltempi (2013), esta iniciou com a criação do primeiro 
curso de Matemática, em 1934, na Universidade de São Paulo. Ao longo do tempo, muita coisa 
mudou. Infelizmente, nos dias de hoje, a quantidade de cursos de licenciatura em Matemática é 
escassa no Brasil, não condizendo com a importância desse componente curricular na Educação 
Básica. Assim, concordando-se com a opinião dos autores, percebe-se que a Educação Básica, em 
nosso país, passou de ineficiente para negligenciada, sempre estando na condição de refém dos 
interesses políticos locais. Concordando a importância da História da Matemática e da Educação 
Matemática, Valente (2010) apresenta que a Matemática constitui um saber escolar presente nos 
currículos de todos os países e, por isso, é necessário pensar em Matemática e Educação Matemática 
como áreas que podem contribuir para a formação do professor de Matemática e para a sua prática 
em sala de aula.

Conclusão: Com este trabalho, percebe-se que a História da Educação Matemática possui 
potenciais a nos guiar na compreensão de sua constituição escolar atual, já que, quanto mais 
conhecimento, provavelmente, melhores serão as práticas de ensino. Por isso, intuímos que o 
conhecimento de situações do passado pode possibilitar a realização de práticas de ensino de 
melhor qualidade em tempos presentes.

Referências: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 
2018.

LACERDA, H. D. G.; CABANHA, D. S. C.; MALTEMPI, M. V. Formação inicial de professor de 
Matemática em diversos países. São Paulo: Livraria da Física, 2013.

SILVA, M. C. L.; VALENTE, W. R. Na oficina do historiador da educação matemática: Cadernos de Alunos 
como fontes de pesquisas. Belém: SBHMat. Coleção História da Matemática para Professores, v. 19, 2009

VALENTE, W. R. História da educação matemática: considerações sobre suas potencialidades na formação 
do professor de matemática. Bolema, Rio Claro, v. 23, n. 35, 2010.
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Introdução: Destaca-se a importância do ensino e da aprendizagem de Matemática, pois a mesma 
abrange um vasto campo de associações, princípios e conexões que auxiliam no desenvolvimento da 
capacidade de generalizar, conjecturar e abstrair, contribuindo para a estruturação do pensamento 
e a promoção do raciocínio lógico. Nesse contexto, o Laboratório de Matemática (LabMat), o Projeto 
de Extensão Formação Continuada de Professores de Matemática (PFCPMat) e o Setor de Atenção 
ao Estudante (Saes), da Universidade de Passo Fundo (UPF), buscam contribuir para o ensino deste 
componente curricular, mediante diferentes estratégias metodológicas, como as monitorias. Neste 
trabalho, objetiva-se apresentar considerações acerca de uma monitoria que está sendo realizada 
com um estudante do curso de Pedagogia, da UPF, para sanar lacunas conceituais de Matemática. 
O enfoque dado neste resumo será no ensino de multiplicação de números naturais.

Metodologia: Há muito vêm sendo apontado que a Matemática é considerada uma área do 
conhecimento complexa de aprender e, por muitas vezes, de ensinar. No âmbito escolar ou fora dele, 
os estudantes apresentam dificuldades em compreender seus conceitos. Ensinar, reconhecendo as 
necessidades de cada estudante, pode ser uma alternativa para auxiliar na melhoria desta questão. 
Pensando nisso, em 2019, ao detectar-se, na disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do 
Ensino de Matemática, do curso de Pedagogia, da UPF, que alguns estudantes apresentavam 
lacunas conceituais em Matemática, sendo que um deles, além disso, possuía baixa visão, foi 
necessário organizar um planejamento diferenciado do professor. Com isso, as equipes do LabMat, 
do PFCPMat e do Saes organizaram atividades específicas para este estudante, com o intuito de 
ressignificar os conceitos matemáticos, contribuindo para o seu processo de aprendizagem. A partir 
disso, neste mesmo ano, foram estruturadas monitorias, realizadas semanalmente, ministradas pelo 
estagiário do LabMat – atualmente bolsista do Programa de Extensão Territórios da Educação e da 
Formação Humana – sob orientação da professora da disciplina (também professora extensionista 
e componente do LabMat) e da equipe do Saes. Neste espaço, foram retomados conceitos como 
algarismo e número, sistema de numeração decimal, adição e subtração de números naturais e 
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situações-problema envolvendo aspectos cotidianos. Após, em 2020, as aulas tiveram de ser 
remodeladas, em virtude da pandemia de Covid-19, sendo realizadas na modalidade remota. 
Neste período, foi estudada a operação de multiplicação de números naturais, com base nas 
estruturas multiplicativas proposta pela Teoria dos Campos Conceituais (LIMA, 2016). Para 
definir multiplicação, foi utilizado, inicialmente, a ideia de adição de parcelas iguais, perpassando 
as tabuadas e as ideias de dobro, metade, triplo, terça parte, etc, como apresenta a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental I (BRASIL, 2018, p. 282). A partir da 
construção desses conceitos básicos, foi possível apresentar situações-problema que envolvem esta 
operação, a realização de cálculos de multiplicação envolvendo números com dezenas e centenas e, 
posteriormente, a ideia de multiplicação como área. Nesse contexto, foram introduzidas as figuras 
geométricas quadrado e retângulo. Também abordou-se a ideia de perímetro, conceito importante 
e muitas vezes incompreendido pelos estudantes. No momento de escrita deste trabalho, está-se 
finalizando o ensino de multiplicação, sendo que o processo conteúdo a ser abordado é a divisão 
de números naturais.

Conclusão: Considerando o processo vivenciado até o momento e baseando-se nas percepções 
do estudante, entende-se que a monitoria foi - e é - fundamental para a melhor compreensão dos 
conceitos matemáticos por ele, assim como, contribuiu com sua formação inicial como professor. 
Por ser este um projeto em andamento, os resultados ainda não são definitivos, mas percebe-se que 
já são satisfatórios.

Referências: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 
2018.

LIMA, D. C. A formação continuada de professores que ensinam matemática nos anos iniciais e as 
estruturas multiplicativas. Dissertação. Educação Matemática. Mestrado UESC, Ilhéus, 2016.
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Introdução: A gordura é um dos componentes do leite que sofre maior variação por fatores 
nutricionais. O conhecimento dos teores de gordura do leite é importante por ser um alimento 
energético, rico em ácidos graxos essenciais e que se faz presente na alimentação humana. 
Inevitavelmente há uma preocupação com a qualidade do leite, com a saúde dos consumidores, 
assim como a viabilidade econômica. A Instrução Normativa 76 do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento, a qual define os teores de identidade e qualidade do leite cru, determina 
que o leite possua no mínimo três gramas de gordura a cada cem gramas de leite. É atribuído a esse 
componente as principais propriedades físicas do leite, que irão contribuir para o rendimento na 
indústria, para suas características organolépticas e seu valor econômico (BAUMAN; GRIINARI, 
2003). Esse trabalho teve como objetivo analisar o percentual de gordura no leite e determinar o 
número de amostras que atendem a IN 76/2018 quanto aos teores de gordura.

Metodologia: A presente pesquisa utilizou os dados do Serviço de Análises de Rebanhos Leiteiros 
(SARLE), da Universidade de Passo Fundo. O laboratório faz parte da Rede Brasileira de Qualidade 
do Leite (RBQL), órgão credenciado no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 
Foram analisados 409 registros de gordura obtidos de amostras de leite cru refrigerado coletado 
em tanque de expansão e enviadas para análise no SARLE no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 
de dezembro de 2020. Esta análise da composição do leite é feita com a tecnologia do infravermelho 
proximal transformada de Fourier (FTIR) utilizando equipamentos com Sistema Delta. Os dados 
foram submetidos a análises descritivas e correlação de Pearson. A média de gordura registrada 
foi de 3,92 g/100g com desvio padrão de 0,6014, valor dentro dos padrões da IN 76/2018. Do total 
de amostras, quatro não atendiam a IN 76/2018 a qual impõe que a gordura precisa compor no 
mínimo 3%. Somado a isso, 344 amostras apresentaram percentual de gordura acima de 3,5%, e 
outras 53 amostras entre 3,0% e 3,5%. Os teores de gordura são responsáveis pelo sabor e pelo 
aroma de diversos produtos lácteos, e a gordura é o sólido com maior valor agregado. Os lipídeos 
do leite são dependentes diretos da relação ente volumoso e concentrado da dieta. Quanto maior 
o percentual de concentrado na dieta, menor o percentual de gordura no leite. Isso evidencia que 
as amostras com baixo índice de gordura possa ser oriundas de fazendas onde ocorreu erro na 
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formulação da dieta ou no momento de ofertar os alimentos para as vacas. Estima-se que 25% 
dos ácidos graxos do leite são oriundos da dieta, 50% são absorvidos do plasma sanguíneo e os 
25% restante são sintetizados na glândula mamária com o auxílio de percursores como o acetato 
(BONDAN, 2011). Bondan et al. (2018) relacionaram à instabilidade nos teores de sólidos com o 
avanço dos dias em lactação, quanto maior for os dias em lactação, maior será o teor de sólidos 
no leite. Estes são alguns fatores que acometem a qualidade do leite, diminuindo os teores de 
sólidos, em especial a gordura. Por isso é necessário que se adote técnicas corretas principalmente 
na nutrição das vacas, além da busca pelo melhoramento genético do rebanho.

Conclusão: O conhecimento dos teores de gordura do leite é de suma importância para que 
técnicos e fazendeiros possam conhecer a real situação dos rebanhos e adotar medidas corretivas 
quando houver desvios que comprometam a qualidade do leite. 

Referências: SOARES, F.A.C. Composição do leite: fatores que alteram a qualidade química. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

FOLCHINI, J.A. Estudo retrospectivo dos sólidos não gordurosos em amostras de leite cru no estado do 
Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 
2020. 

SIMILI, F.F. LIMA, M. L.P. Como os alimentos podem afetar a composição do leite das vacas. Pesq. Tec. 
São Paulo, vol. 4, n.1 Jan-Jun 2007. 

BONDAN, C. Transtornos metabólicos que afetam a qualidade do leite. 2011. Disponível em: <http://
www.ufrgs.br/lacvet/restrito/pdf/bondan_transt_metabol_leite.pdf>
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Introdução: No Brasil, o infarto agudo do miocárdio (IAM) representa a principal causa de 
mortalidade. Fatores como idade, sexo e histórico familiar, somados ao tabagismo, alcoolismo 
e uso de drogas como a cocaína influenciam na doença. Homens acima dos 60 anos são os mais 
acometidos, entretanto, deve-se atentar às demais parcelas epidemiológicas. O IAM ocorre pela 
oclusão aguda da artéria coronária, desencadeando um processo de isquemia e necrose. O quadro 
clínico classicamente cursa com precordialgia, podendo irradiar para membro superior esquerdo, 
acompanhada ou não de outros sintomas. A repercussão precoce é essencial a bons desfechos. 
Ainda que, com o advento das Unidades de Dor Torácica e repercussão com fibrinolíticos ou 
angioplastia primária tenham reduzido significativamente a mortalidade e as complicações 
da doença. A incidência é crescente, tem alta prevalência e morbimortalidade, além dos custos 
financeiros, fato que torna fundamental o estudo do IAM.

Metodologia: Objetivos: Analisar quantitativamente a mortalidade por Infarto Agudo do 
Miocárdio no período entre 2000-2017 no Brasil. Avaliar resultados temporais e suas oscilações, 
buscando propostas contextuais aos achados. Metodologia: Estudo de agregado temporal e 
retrospectivo, abordagem quantitativa do tipo exploratório e documental. Este trabalho seguiu 
a Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, não necessitando de aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio (CID10 
- I21) entre 2000 e 2017 foram coletados do Sistema de Informação Hospitalar do Ministério da 
Saúde (SIH-SUS). Os dados demográficos populacionais foram obtidos do Instituto de Brasileiro 
de Geografia e Estatística. Dividiu-se as variantes em ano, sexo e faixa etária. Taxas de mortalidade 
foram calculadas para 100.000 habitantes. A análise estatística foi realizada no Microsoft Excel 
2010 e SPSS 12.0. Foram considerados significativos valores de p≤0,05. Resultados: Doenças do 
cardiovasculares são a principal causa de mortalidade, ocorrendo mais de 28% das mortes com 
registro. A análise demonstrou aumento significativo de 30% da mortalidade por IAM, com 
uma incidência de 39 (IC 95%, 37-41) casos por 100.000 habitantes, p< 0,0001. Houve redução da 
mortalidade de 13% da mortalidade no subgrupo dos 70 anos, com p < 0,03. Contudo, o subgrupo 
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dos 80 anos e dos 20 anos aumentaram a mortalidade em 10 e 36%, com um de p < 0,0001 e p < 0,013; 
respectivamente. Esse aumento da mortalidade em jovens foi somente representado pelo aumento 
no sexo masculino em 47,8%, p<0,01. Discussão: A análise denota aumento na mortalidade por 
IAM refletido nos extremos etários: aos 80 e 20 anos. A mortalidade entre pacientes idosos é um 
desfecho esperado, porém, atenta-se ao aumento expressivo entre homens jovens. O acometimento 
de jovens está potencialmente relacionado ao uso de drogas estimulantes como a cocaína. A 
incidência geral de cocaína associada ao IAM varia entre 0,7% a 6% e seu uso aumenta em 23,7 
vezes o risco de IAM nos 60 minutos seguintes. Seu consumo é mais expressivo entre homens de 
18 a 25 anos, corroborando com os dados apontados. 

Conclusão: O número de óbitos por IAM encontra-se em evolução, sendo a principal causa 
de morte entre brasileiros. Os óbitos entre idosos reforça padrões epidemiológicos já conhecidos. 
Porém, a mortalidade em homens jovens alerta a necessidade de atentar-se a fatores de risco 
modificáveis como o uso de drogas e a importância da suspeição clínica nesse grupo, afim de 
termos diagnóstico e tratamento precisos.

Referências: MCCORD, James e colab. Management of cocaine-associated chest pain and myocardial 
infarction: A scientific statement from the American Heart Association acute cardiac care committee of the 
council on clinical cardiology. Circulation, v. 117, n. 14, p. 1897–1907, 2008.

STEVENS, Bryce e colab. The economic burden of heart conditions in Brazil. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, v. 111, n. 1, p. 29–36, 2018.

TRONCOSO, Luiza T; e colab. Estudo Epidemiológico Da Incidência Do Infarto Agudo Do Miocárdio Na 
População Brasileira. Revista Caderno de Medicina N°1, v. 1, p. 91–101, 2018.
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Introdução: A pandemia SARS-CoV-2, conhecido como COVID-19, trouxe dificuldades 
importantes para as diversas áreas da saúde, especialmente no que se refere a doação de sangue, que 
foi reduzida a números preocupantes. Com isso, fez-se necessário instituir meios para amenizar os 
baixos estoques de sangue devido a pandemia. Assim, o Serviço de Hemoterapia do Hospital São 
Vicente de Paulo (SHHSVP) e o projeto de extensão Com Saúde da Universidade de Passo Fundo, 
encontraram na sétima região tradicionalista, que concentra em torno de 140 entidades (Centros 
Tradicionalistas Gaúcho e Piquetes de Laço), e na Academia Passo-Fundense de Letras (APL) 
apoiadores para realização da Semana Nacional do Doador de Sangue, com a temática: “Gaúcho 
Doador: Doe sangue, mostre seu valor”. As atividades da campanha incluíram lives educativas 
sobre o processo de doação sangue, bem como oficinas online de confecção de poesias, concurso 
de poesias gaudérias e grupos de doação de sangue. 

Metodologia: O projeto gaúcho doador iniciou-se em setembro, mês de comemorações 
tradicionalistas, em especial do dia do gaúcho. A ideia surgiu da necessidade de doações de sangue 
devido aos baixos estoques nos bancos de sangue, e iniciou com a sensibilização de possíveis 
doadores na comunidade da Sétima Região Tradicionalista, que envolve 42 municípios e 140 
entidades, através da educação e da cultura regional, neste período da pandemia. Além disso, 
desenvolver atividades de cidadania na comunidade de Passo Fundo e na região por meio de 
ações educativas em um ambiente virtual com disseminação das informações via redes sociais, a 
exemplo da live sobre doação de sangue, em que se explicou o funcionamento de todo processo 
de doação bem como respondeu dúvidas dos participantes, e oficina de produção de poesias 
com a ajuda das instituições responsáveis. A partir disso, foi lançado um desafio por meio de um 
concurso de poesias sobre o tema doação na linguagem gauchesca: “Gaúcho Doador. Doe sangue, 
Mostre Seu Valor”, em diferentes categorias, categorizadas por idade desde crianças a idosos, 
coordenada pela APL, que além da oficina sobre as regras do concurso elegeu os vencedores, que 
foram premiados em uma solenidade no dia 25 de novembro de 2020, também comemorado dia 
do doador, no SHHSVP, conduzido pela APL com a participação dos vencedores do concurso, 
autoridades, parceiros do projeto e o Hemozito pilchado, o qual foi confeccionado especialmente 
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para o evento. Essa ação foi extremamente importante, visto que, por estarmos em um período de 
pandemia, as doações de sangue sofreram grande impacto negativo. Além de aumentar o número 
de doações espontâneas no SHHSVP esse projeto foi de suma importância para a interação da 
comunidade, uma vez que uniu cultura e educação em prol da saúde. Ademais, a campanha 
Gaúcho Doador trouxe visibilidade nas mídias sociais e nas entidades tradicionalistas para a 
importância da doação de sangue e inclusão de novos doadores, os quais são potenciais futuros 
doadores e disseminadores da importância dessa ação. 

Conclusão: A doação de sangue é um ato que salva vidas, por isso sua carência gera preocupação. 
A campanha Gaúcho Doador atuou como uma alternativa para captar novos doadores e valorizar 
a cultura tradicionalista. O sinergismo entre esses mundos proporcionou que os valores gaúchos 
impulsionassem a doação e assim, juntos, eles criaram uma nova tradição do coração dos gaúchos.

Referências: Schons LA, Golunski TD, Dagostini LB, Miranda AF, Piassa FEC, Zanin GT, Bruschi 
MM, Volpi LM, Wink CM, Araujo CSR. DOAÇÕES DE SANGUE E A PANDEMIA DE COVID-19: 
EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE HEMOTERAPIA. Hematol Transfus Cell Ther. 2020 Nov;42:356–7. 
doi: 10.1016/j.htct.2020.10.598. Epub 2020 Oct 31. PMCID: PMC7603983.
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Introdução: A democracia, enraizada de fato em 1989, pós promulgação da Constituição Federal 
de 1988, depende diretamente de um sistema político e partidário organizado, probo e legal, para 
que a cada vez mais, possa ser aperfeiçoada. Entretanto, durante a curta história da soberania 
popular brasileira, diversas foram as barreiras, sendo que recentemente, vem sido dificultada 
devido ao número de siglas já existentes, fato esse que acarreta na fragilidade de identidade e de 
autoridade desses entes. Os partidos políticos são peças chaves dentro de um sistema democrático, 
pois através dos mesmos, a vontade popular é expressada, solidificando assim, quem surge do 
povo para o povo. Analisando o presidencialismo por coalisão e sua eventual necessidade para 
governar, surge o sistema parlamentarista e semipresidencialista como alternativas cogitadas.

Metodologia: Após a queda do regime militar, que perdurou até 1985, o Brasil teve uma abertura 
democrática, e consequentemente, devido a nova Constituição Federal, passou a possibilitar a 
criação de novos partidos políticos que representavam novas frentes existente na sociedade e suas 
demandas, e não se limitando a apenas duas siglas existentes durante os anos de chumbo (Arena e 
MDB). A respectiva república federativa, desde os primórdios de sua jovem democracia instaurada 
em 1988 é assolado por um sistema político amplo, abrangente, plural e pouco eficaz. Trata-se do 
presidencialismo de coalisão. Mas como surge esse sistema? Fazendo uma analogia com a obra 
de Diamond (2017) “Armas, Germes e Aço”, onde se diz que o destino de cada povo se dá a 
fatores geográficos e ambientais, não podemos dizer que o modo de governar brasileiro tenha uma 
origem diferente, pois, segundo Sérgio Abranches (1988, p. 5-33), esse sistema foi “criado” para 
englobar todas as particularidades que assolavam o Brasil pós Constituição Cidadã, onde surgiram 
diversos partidos políticos, com muitas frentes ideológicas e abundantes ideias que nutriam o 
sistema que a partir da promulgação da respectiva carta estava posto. Ocorre nesse sistema uma 
fragilidade partidária, pois os partidos possuem dificuldade em manter os seus correligionários 
adeptos puramente a sua ideologia, devido ao enorme jogo político que ocorre, sendo traídos, os 
próprios princípios das siglas que representam, deixando seus sectários sem ter como se manter 
puramente fiel a ideologia proposta pela sigla, escolhendo assim, um voto mais personalista do 
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que partidário. Eis que surge uma enorme brecha para o surgimento de coalisões, pois para ser 
conciliados os interesses entre poder legislativo e executivo, há trocas de pastas ministeriais ou 
indicações a cargos importante do governo, sendo construída uma dupla troca entre o Executivo e 
sua sigla partidária com os partidos da base aliada, sendo que se a parte não cumprir o acordo, a 
outra possui mecanismos para garantir o cumprimento, vide pensamento exposto por Figueiredo 
(2013, p. 7). Lembrando, que essa política não se aplica somente na esfera federal, mas também, 
nos estados e nos municípios, guardadas as devidas proporções que o poder oferece nesses entes 
mais “limitados”. O Brasil também vive um estado de exceção no sistema político, pois como 
cita Sérgio Abranches (1988, p.19) “Não existe, nas liberais-democracias mais estáveis, um só 
exemplo de associação de representação proporcional, multipartidarismo e presidencialismo”. 
Ou seja, vivemos na contramão de tudo aquilo que foi proposto no mundo e em grandes nações 
desenvolvidas. Uma alternativa viável, é a o modelo do parlamentarismo moderno, tornando-se 
assim distinto os papéis de chefe de Estado (que continuaria sendo exclusivo do executivo) e chefe 
de governo (que nesse sistema, passaria a ser função do parlamento).

Conclusão: Diante dos fatos mencionados, podemos analisar que passamos por uma constante 
turbulência com origem no sistema político atual, que acarreta em um problema social e econômico, 
tornando-se necessário uma correção no modo de vigorar o presidencialismo de coalisão brasileiro, 
ou a troca por um sistema mais efetivo e com menos possibilidades de coalisões, que é o modelo 
do parlamentarismo.

Referências: ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalização: O dilema institucional Brasileiro. 
Rio de Janeiro, Ver. De Ciências Sociais. Vol. 31, n. 1, 1988, pág. 5-34. 1988; Disponível em: https://
politica3unifesp.files.wordpress.com/2013/01/74783229-presidencialismo-de-coalizao-sergio-abranches.
pdf. >. Acesso em 04 de maio de 2021.

CHEIBUB, José Antônio; FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando, Revista de Ciências Sociais, 
Rio de Janeiro, Vol. 52, no 2, 2009, pp. 263 a 299. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/
DXSzSH9PCC66Sbfpzb4tTwy/?format=pdf&lang=pt. Acesso em 23 de junho de 2021.

DIAMOND, Jared. Armas, germes e aço: Os destinos das sociedades humanas. Brasil, Record, 2017.
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Introdução: A instabilidade política no brasil traz à tona a discussão sobre possíveis soluções dos 
problemas estruturais observáveis no cenário político brasileiro. Em 2016, surge com mais força 
a proposta do semipresidencialismo, apresentada no senado por partidos de centro com o apoio 
oficial da OAB. O modelo surge como uma possível solução aos problemas apresentados pelo 
presidencialismo, que são fruto de particularidades geográficas e sociais, com cuidado de evitar a 
ruptura completa com a figura do presidente, sendo, neste ponto, diferente do parlamentarismo, 
onde ocorre a diferenciação entre as funções de chefe de governo e chefe de estado. É que o 
semipresidencialismo permitirá ao chefe do executivo ações em ambas as funções, o que por vezes 
poderá resultar em sobreposição do papel do presidente com o do primeiro-ministro. 

Metodologia: O sistema de presidencialismo por coalizão adotado no Brasil, constantemente é 
posto em discussão, eis que esse modelo, resulta em facilitação de atos que vão contra os princípios 
da administração pública, ante a própria natureza dos acordos políticos que constantemente o 
presidente tem que fazer para buscar eventuais maiorias nas casas legislativas, para que possa 
aprovar matérias de seu interesse. Tais dificuldades ocorrem devido ao elevado número de 
partidos, as diferentes ideologias, bem como particularidades geográficas e sociais que o Brasil 
apresenta. Daí resultou a necessidade de criação deste modelo de presidencialismo de coalização, 
totalmente diferente dos demais já enraizados em outras democracias mundo afora, conforme 
explica Sérgio Abranches (1988). Diante da discussão sobre o sistema de governo que o país deve 
adotar, surgiu o sistema semipresidencialista, o qual resumidamente, vem a ser um meio termo 
entre o Presidencialismo e o Parlamentarismo, eis que preserva a figura do presidente como chefe 
de Estado, também com funções de chefe de governo. Nesse sistema, emerge do parlamento, a 
figura de um primeiro-ministro, que conjuntamente com o presidente, exerce a chefia do governo, 
conforme explica Giovanni Sartori (1996, p. 147). Em tal sistema, não é suficientemente clara a 
distinção entre o papel do presidente com o papel do primeiro-ministro, pois frequentemente se 
confundem, visto que diferentemente do que ocorre no parlamentarismo, o presidente mantém 
parte das funções de chefe de governo, eis que ele próprio nomeia o primeiro-ministro. O 
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sistema semipresidencialista vem encontrando apoio em diversos nichos da sociedade, tais como 
a Ordem dos Advogados do Brasil e com o Ministro Luís Roberto Barroso, que por vezes, tem 
manifestado que o país deveria adotar esse modelo. Considera ele um modelo mais maduro, 
que possui mecanismos de destituição de governo diante de eventual perda de apoio político, 
tornando desnecessária a aplicação do Impeachment, o qual exige como requisito a prática de 
crime de responsabilidade, conforme Luiz Gustavo Esse (2016). Esse sistema surge como uma 
solução ao caos político instaurado no país, devido a seu modelo híbrido e de implementação mais 
fácil que o parlamentarismo, sistema esse que causaria uma ruptura mais abrupta e difícil de ser 
adaptada à realidade brasileira em pouco tempo. Também, seria uma maneira mais simplificada 
de superar a crise institucional e o descrédito atual da política, pois, as crises passarão a possuir 
meios democráticos e ágeis para serem supridas, não sendo necessário o uso de acordos e trocas 
políticas para poder governar.

Conclusão: Conforme antes visto, pode-se perceber que o sistema semipresidencialista é 
uma saída democrática e disponível, eis que o sistema de governo não é uma cláusula pétrea, 
podendo ser modificado através da edição de PEC’s específicas. Para tanto, há de ser construída 
uma concertação política que permita a implantação desse sistema, o que muito contribuirá para 
consolidação democrática. 

Referências: ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalização: O dilema institucional Brasileiro. 
Rio de Janeiro, Ver. De Ciências Sociais. Vol. 31, n. 1, 1988, pág. 5-34. 1988; Disponível em: https://
politica3unifesp.files.wordpress.com/2013/01/74783229-presidencialismo-de-coalizao-sergio-abranches.
pdf. >. Acesso em 04 de julho de 2021.

ESSE, Luis Gustavo. Aspectos gerais sobre o semipresidencialismo: o sistema de governo sugerido pela 
ordem dos advogados do brasil. ETIC – 2016, Encontro de Iniciação Ciêntifica, Presidente Prudente, ISSN 
21-76-8498, v. 12, n. 12, 2016. 

SARTORI, Giovanni. Engenharia Constitucional. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996.
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Introdução: A área da robótica antigamente era pensada originalmente no campo de ficção 
científica, porém tem sido artefato cada vez mais presente na contemporaneidade. Nesse 
prisma é evidente que a cada geração esse conteúdo encontra-se muito frequente no dia a dia 
da sociedade, e como efeito dessa aparição novos paradigmas e realidades emergiram. Com o 
avançar das tecnologias é indispensável a inclusão da robótica no currículo escolar, desde o ensino 
fundamental até o ensino médio, entretanto esse feito deve ocorrer com cuidado, além de tratar a 
robótica como estudo interdisciplinar, também deve reconhece-la como um impulso para outras 
disciplinas. Tendo em vista todos os aspectos citados anteriormente, esse trabalho possui como 
base apresentar formas inovadoras e interessantes de incrementar a robótica multidisciplinar para 
crianças de diferentes níveis do ensino fundamental, afim de expandir as interdisciplinaridades e 
incluir o aluno numa época robotizada. 

Metodologia: Neste projeto, foram pesquisadas inúmeras formas de implementar a robótica 
educacional, a qual avança em cada período escolar. Esse avanço tem como objetivo tornar mais 
lógico e mais abrangente as interdisciplinaridades propostas no nível em qual o aluno se encontra. 
A metodologia para implementação desse estudo foi constituída por duas etapas: procura por 
diversas fontes de espelhamento e a seleção entre elas. Com isso é de fundamental importância 
ressaltar que a interdisciplinaridade não proporciona a diluição entre as disciplinas, ela mantém 
a individualidade de cada uma delas. Entretanto ela integra as mesmas a fim de mostrar a 
compreensão das múltiplas causas e fatores que atuam sobre a realidade para a constituição 
do conhecimento. Desse modo a robótica em muitas instituições vem ganhando espaço entre 
alunos e professor, assim torna possível uma formação de cidadãos com grande conhecimento de 
mundo. Muitos pesquisadores tem utilizado o bloco NTX como meio de inserir a robótica entre 
os alunos, principalmente entre os estudantes da metade do ensino fundamental até o final. Esse 
bloco é basicamente o local onde é processado o algoritmo do robô e é responsável por viabilizar 
a autonomia na execução de tarefas distintas. Além disso possui um ambiente de programação 
gráfica composto por blocos lógicos o que torna o processo mais intuitivo. Nesse contexto algumas 
atividades podem ser administradas aos alunos por professores de diferentes matérias. Unindo 
a matemática com a robótica, os alunos do sexto ano podem criar uma calculadora de fração, o 
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que poderia incrementar a aprendizagem desse conteúdo o qual muitos alunos possuem grandes 
dificuldades. Além de trabalhar com o grande desafio de assimilar conceitos abstratos como a 
matemática, acrescenta também o trabalho lógico algorítmico. Avançando um passo, chega-se ao 
sétimo ano e, com isso, a construção de um BUGGY, carro o qual utiliza o fascículo da LEGO Zoom. 
Com a montagem do carrinho (tendo auxílios dos professores responsáveis) e o seu funcionamento 
as disciplinas utilizadas são várias, entre elas estão: Geografia (coordenadas geográficas), física 
(espaço e tempo), lógica (programação) e também matemática. Além desses e diversos outros 
exemplos, é evidente que algumas disciplinas são pouco vistas e muitos os deixam de lado, para 
que ocorra a união dessas disciplinas com a robótica também é fundamental a inserção das artes 
nesse meio. A exemplo disso, a criação de um robô pintor, o qual desenha pelo caminho que 
percorre. Desse modo, os estudantes além de planejar a programação também têm seus processos 
de criatividade fomentados, dando a liberdade para uma ampla gama de criações e incentivando-
os a descobrir novos talentos. Dado o exposto, muitos dos relatos observados nas pesquisas foram 
de grande aceitação pelo público infantil. Somado a isso, a grande maioria teve boas melhoras na 
hora do aprendizado além de realizarem com mais facilidade a ponte entre as disciplinas. 

Conclusão: Desta união entre as várias disciplinas contidas no currículo escolar com a robótica 
educacional, torna-se possível a criação de um ambiente de colaboração criativa e divertida entre 
os alunos do ensino fundamental. Também a utilização dessa interdisciplinaridade é responsável 
por enfatizar o aprendizado em conjunto, responsável por fomentar um espirito de grupo e 
comunidade. 

Referências: Papert, S. A. “Máquina da Criança: repensando a escola na era da informática.” ed. rev. Porto 
Alegre: Artmed, 2008 

RODRIGUES, Willian dos Santos. Atividades com robótica educacional para as aulas de matemática do 6º 
ao 9º Ano do Ensino Fundamental: utilização da metodologia LEGO® Zoom Education. 2015. Dissertação 
(Mestrado em Matemática) - Universidade Estadual Paulista, [S. l.], 2015. Disponível em: https://
repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/127594/000844410.pdf;sequence=1. Acesso em: 5 ago. 2021 
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Introdução: A mortalidade infantil é a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal precoce 
(0-6 dias de vida), neonatal tardio (7-27 dias) e pós-neonatal (28-364 dias). A Taxa de Mortalidade 
Infantil estima o risco de um nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida. No Brasil, 
os fatores mais associados à mortalidade neonatal precoce são a prematuridade, asfixia no parto, 
infecções neonatais e baixo peso ao nascer (FRANÇA; LANSKY, 2016), e apesar da TM neonatal 
ter diminuído de 23,1 para 9,5 entre 1990-2015, ela ainda é responsável por 70% da mortalidade 
no primeiro ano de vida no país, com 25% das mortes nas primeiras 24 horas pós-parto (VARELA 
et al., 2019). Assim, devido aos índices elevados de mortalidade neonatal, e ao considerar que um 
dos objetivos do milênio é reduzi-la para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos em todos os 
países até o ano de 2030, o presente estudo objetiva comparar a TM neonatal precoce, tardia e pós-
neonatal durante uma década, em Passo Fundo, RS. 

Metodologia: Estudo descritivo, transversal, que utilizou como fontes de dados o DATASUS. 
O município é Passo Fundo, RS, no período de 2010 a 2019, e os dados foram coletados para 
crianças que vieram a óbito com menos de 1 ano de vida, de ambos os sexos. As variáveis do 
estudo foram faixa etária (0-6 dias, 7-27 dias e 28-364 dias de vida) e taxas brutas de natalidade e 
mortalidade infantil. Foi dispensada a apreciação do comitê de ética por tratar-se de consulta de 
dados secundários em sistemas de acesso público. Os resultados foram analisados pela comparação 
de taxas de mortalidade neonatal precoce (óbitos de 0 a 6 dias de vida), neonatal tardia (óbitos 
de 7 a 27 dias de vida) e pós-neonatal (óbitos de 28 a 364 dias de vida), a cada 1.000 nascidos 
vivos. A taxa de mortalidade neonatal precoce apresentou uma linha de tendência decrescente 
no período analisado, com maior valor em 2013 (6,46) e menor valor em 2017 (4,16). Entre os 
fatores que podem estar relacionados a esse declínio está a melhora no atendimento pré-natal a 
gestações de alto risco no município e também o fato de Passo Fundo possuir duas maternidades de 
referência no interior do estado para alta complexidade, com atendimento obstétrico e pediátrico 
qualificado ao nascimento. Já a taxa de mortalidade neonatal tardia obteve uma linha de tendência 
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relativamente crescente, com menor valor em 2015 (0,34) e maior valor em 2019 (3,54). Os valores 
da taxa de mortalidade pós-neonatal se apresentaram oscilantes, com menor valor em 2010 (1,54) e 
maior valor em 2013 (4,31), e em 2019 apresentou valor de 2,48, acarretando em linha de tendência 
estável durante o período analisado. As taxas de mortalidade neonatais precoces foram maiores 
do que as neonatais tardias e pós-neonatais em todo o período. Ao comparar nosso estudo com 
uma coorte realizada entre 2003-2004 em Passo Fundo, que analisou 2.331 nascidos vivos, com 56 
óbitos, verificou-se que em ambos ocorreu maior mortalidade no período neonatal precoce: dos 
56 óbitos no período de 2003-2004, 40 (71%) ocorreram no período neonatal, sendo 28 (70%) no 
período neonatal precoce, 35% nas primeiras 24 horas de vida (GEIB et al., 2010). Já uma coorte 
realizada em Pelotas, RS, que descreveu a mortalidade fetal, neonatal e pós-neonatal e os fatores 
associados, em 4.275 nascidos vivos no ano de 2015, obteve taxa de mortalidade neonatal de 8,7 e 
taxa de mortalidade pós-neonatal de 5,1, sendo que 32,7% dos óbitos foram neonatos (VARELA 
et al., 2019). Em um estudo que buscou identificar causas de mortalidade infantil no município de 
Novo Hamburgo, RS, no período de 2007 a 2010, dos 157 óbitos identificados, 44,6% ocorreram no 
período neonatal precoce, 22,3% no neonatal tardio e 33,1% no pós-neonatal, tendo como principal 
causa de óbito infantil as cardiopatias (BRUM et al., 2015). Assim, os dados apresentados nesses 
estudos corroboram para a maior prevalência da taxa de mortalidade neonatal precoce em relação 
à tardia e pós-neonatal. 

Conclusão: A prevalência das TM neonatais precoces em relação às neonatais tardias e pós-
neonatais alerta para a necessidade de maior prevenção da morbimortalidade neonatal, visto que 
a maioria dessas mortes pode ser evitada pelo acesso em tempo oportuno a serviços de saúde 
resolutivos e com qualidade.

Referências: BRUM, C. A., et al. Infant mortality in Novo Hamburgo: Associated factors and 
cardiovascular causes. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 104, n. 4, p. 257–265, 2015.

FRANÇA, E.; LANSKY, S. Mortalidade infantil neonatal no Brasil: situação, tendências e perspectivas. 
Anais XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, v. 2008, p. 1–29, 2016.

GEIB, L. T. C. et al. Determinantes sociais e biológicos da mortalidade infantil em coorte de base 
populacional em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ciência e Saúde Coletiva, v. 15, n. 2, p. 363–370, 2010.

VARELA, A.R. et al. Fetal, neonatal, and post-neonatal mortality in the 2015 Pelotas (Brazil) birth cohort 
and associated factors. Cadernos de Saúde Pública, v. 35, n. 7, 2019.
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Introdução: A Equoterapia consiste em um método terapêutico fundamental para o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao utilizar 
o cavalo como instrumento de atividades que enfoquem na Terapia Ocupacional e Reabilitação 
(ANDE, 2011). Levando em consideração o padrão de movimento rítmico e repetitivo do cavalgar, 
a prática equoterápica constitui uma forma de reabilitação baseada na neurofisiologia: ao andar 
no cavalo, o ponto central de gravidade é deslocado tridimensionalmente, fazendo com que seja 
simulado o movimento de caminhar humano, alternando movimentos dos membros superiores 
e da pelve (QUEIROZ, 2017). O presente caso relata os avanços de um aluno-paciente do Projeto 
de Extensão Equoterapia da Universidade de Passo Fundo, ao longo de um período de 3 anos 
de participação no projeto. Demonstra, portanto, a importância da prática equoterápica como 
ferramenta fundamental e decisiva no crescimento e evolução das pessoas diagnosticadas com 
TEA. 

Metodologia: Masculino, 24 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista aos 
4 anos de idade. Até o primeiro ano de vida, apresentou desenvolvimento físico e psicológico 
dentro das curvas para a idade, e a partir desse período, a família começou a perceber que ele 
possuía “dificuldades auditivas”, pois ignorava a chamados, e assim, aos 4 anos, foi confirmado 
o diagnóstico de TEA por um neuropediatra. O paciente não verbaliza, sendo o uso de ruídos/
sons uma das formas primordiais da sua comunicação. Iniciou as sessões de Equoterapia aos 21 
anos, e foram necessárias diversas tentativas, por cerca de dois meses, até ele se adaptar ao novo 
processo. Após esse período de adaptação, passou a realizar o trajeto no cavalo mais seguro e 
sem necessidade de apoio. Nas primeiras sessões, na ilha da Fonoaudiologia foram realizadas 
atividades de percepção de texturas, as quais ele não gostou e realizou com pressa, e algumas 
vezes se encontrava inquieto durante o passeio, não conseguindo realizar as atividades. Porém, a 
cada semana o paciente progredia no seu desenvolvimento, com melhoras nas funções exigidas, 
além do aumento da socialização com os demais. Nos registros das sessões do seu segundo ano 
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de Equoterapia, na maioria das vezes já se apresentava animado com as atividades, emitia sons 
e tentava participar das conversas com os alunos extensionistas. Durante o isolamento social da 
pandemia de Covid-19 em 2020, as atividades equoterápicas tiveram que ser canceladas, período 
em foram percebidas regressões. Por exemplo, em 2019 era realizada a atividade de estímulo do 
sopro com a bolinha de sabão na ilha da Fonoaudiologia, para estimular a emissão de sons, e ao 
retornarem as sessões em 2021, o paciente não mais conseguia realizar a atividade, e ainda não 
recuperou essa habilidade, o que ressalta a importância de um processo contínuo de estímulo por 
meio da prática equoterápica. A importância da Equoterapia no desenvolvimento neuropsicomotor 
ao longo do tempo é também referida pela mãe do paciente: “Notei melhora na postura dele, que 
antes andava mais curvado. Notei melhoras na interação com as pessoas, apesar de ser um autista 
não verbal, houve melhora na comunicação. Tudo isso não ocorre rapidamente, mas com o tempo. 
Durante a pandemia, meu filho ficou muito ansioso, mas já no primeiro dia de volta das atividades 
na fazenda, eu percebi a felicidade no rosto dele, que demonstrou que estava com saudades”. Vale 
ressaltar que na Equoterapia as atividades são realizadas de forma semelhante diversas vezes, para 
promover maiores realizações pessoais para os pacientes e orientá-los a realizarem essas mesmas 
ações aplicadas no cotidiano. As interações bem-sucedidas com os cavalos fornecem estímulos 
sensoriais e sociais importantes, com benefícios para o funcionamento psicológico, sensorial e 
motor. Além disso, é possível notar aumento da socialização, entre os próprios alunos-pacientes e 
entre os alunos-pacientes com os extensionistas.

Conclusão: Assim, a partir do caso relatado, ressalta-se a importância da Equoterapia e do 
projeto para todos os pacientes com TEA. A prática equoterápica, além de envolver o passeio e a 
realização de atividades sobre o cavalo, estimula a ambientação social e o cuidado com o animal, 
e cabe a nós não só reinserir o aluno-paciente ao convívio social, mas também incluir os seus 
familiares nessa transformação. 

Referências: EQUOTERAPIA- O Método. Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL), 2011. 
Disponível em <http://equoterapia.org.br/articles/index/articles_list/138/81/0>. Acesso em: 28 jul. 
2021. 

QUEIROZ, C.O.V. Visualização da semelhança entre os movimentos tridimensionais do andar do cavalo 
com o andar humano. Educação Diferente, 2017. Disponível em <https://edif.blogs.sapo.pt/58442.html>. 
Acesso em: 16 jul. 2021.
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Introdução: A vancomicina (VAN) é um antibiótico glicopeptídeo usado há mais de 50 anos 
para o tratamento de infecções graves por bactérias gram-positivas, e sua concentração sérica é 
influenciada pela idade, peso e função renal do paciente (STEVENS, 2006). Dentre suas possíveis 
reações adversas estão a ototoxicidade, nefrotoxicidade, exantema, tromboflebite, neutropenia 
reversível e a Síndrome do Homem Vermelho (LEVINE, 2006). Portanto, a monitorização dos 
níveis séricos máximos e mínimos desse fármaco é imprescindível para evitar os possíveis efeitos 
secundários graves decorrentes do seu uso inadequado na prática clínica. Devido ao seu importante 
papel no ambiente hospitalar, assim como a importância da monitorização farmacológica para a 
segurança do paciente (SP) e eficácia do tratamento, objetiva-se descrever e avaliar o perfil dos 
pacientes que utilizaram VAN em um hospital terciário no interior do estado. 

Metodologia: Estudo de coorte retrospectiva em um hospital geral terciário do norte do Rio 
Grande do Sul, em que foram incluídos todos os pacientes maiores de 12 anos tratados com VAN, 
do período de janeiro a dezembro de 2019. Os dados foram obtidos nos prontuários e registros 
do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), e analisados por estatística descritiva. Dos 
108 pacientes avaliados no período de estudo, 54,6% eram do sexo masculino; 84,3% eram da cor 
branca; 69,4% residiam em Passo Fundo; e a média de idade foi de 54 anos. O grau de escolaridade 
mais prevalente foi ensino fundamental incompleto, em 49,1%. As especialidades médicas que mais 
prescreveram VAN foram: Geriatria, em 21,3% (23); Cardiologia, em 14,8% (16); Clínica Médica, em 
13% (14). A maioria dos pacientes (87%) estavam internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
O Setor de início do tratamento da VAN foi a UTI em 52,8%; Emergência em 4,6%; e outros setores 
hospitalares em 42,6%. Do total de pacientes, 52,3% teve alta, enquanto 47,7% teve como desfecho 
o óbito. Das indicações para uso da VAN, Pneumonia Nosocomial foi a mais prevalente (36%), 
seguida por infecção de pele/partes moles (14%), bacteremias/infecções relacionadas a cateter 
venoso central (11,2%), e meningite/infecções do Sistema Nervoso Central (7,5%). Apenas 6,5% 
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dos pacientes receberam dose de ataque de Vancomicina. A dose de manutenção mais comum foi 
1000mg (75%). O tempo médio de tratamento foi de 7,3 dias, tempo mínimo 2 e máximo 26 dias. 
56,1% tiveram cultura positiva para gram-positivos, sendo o sangue periférico a amostra mais 
comum (63%) e Staphylococcus coagulase negativa (SCN) o microrganismo mais isolado (63%). 
Reação adversa ao uso de VAN foi observada em 13% (14) dos pacientes, sendo a nefrotoxicidade 
a mais comum, ocorrendo em 12 pacientes. 17 pacientes (16,2%) estavam em uso concomitante de 
aminoglicosídeo sistêmico, aumentando o risco de nefrotoxicidade. 92,6% dos pacientes utilizaram 
outros antimicrobianos associados ao uso da vancomicina, o que variou de 1 a 5 antimicrobianos 
(média de 2), sendo as Penicilinas/ inibidores de betalactamase o grupo de antimicrobianos mais 
prevalente, em 45% dos casos. Ao comparar nosso estudo com uma coorte realizada no mesmo 
hospital em 2014, que avaliou 324 pacientes em uso de VAN, 62,3% do sexo masculino; média de 
idade de 60,2 anos e média de internação de 34,7 dias; 25% dos pacientes em UTI; número de dias 
de tratamento de 1 a 49 (média de 11,6); 91,9% em uso associado de outros antibióticos sistêmicos, 
sendo 6,2% aminoglicosídeos (ANZOLIN et al., 2016), observou-se que em ambos os estudos 
houveram semelhanças no perfil de uso de VAN, destacando-se uma diminuição no tempo de 
tratamento e um aumento na prescrição em UTI em nosso estudo. 

Conclusão: A maioria das prescrições de VAN foram baseadas nos resultados de culturas, 
e ao associar à diminuição do tempo de tratamento, demonstra-se a preocupação contínua da 
instituição no uso racional de antimicrobianos. Avaliar o perfil de uso da VAN contribui com o 
desenvolvimento de estratégias hospitalares eficientes para o uso racional de antimicrobianos, 
promoção de SP e prevenção de resistência. 

Referências: ANZOLIN, A. P. et al. Prevenção de eventos adversos e promoção da segurança do paciente 
crítico como resultado da adesão ao protocolo de vancocinemia. Journal of Infection Control, v. 5, n. 3, p. 7, 
2016.

LEVINE, D. P. Vancomycin: A History. Clinical Infectious Diseases, v. 42, n. Suppl 1, p. 5–12, 2006. 
STEVENS, D. L. The role of vancomycin in the treatment paradigm. Clinical Infectious Diseases, v. 42, n. 
Suppl 1, p. 51–57, 2006. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 931.680
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Introdução: Embora o Brasil possua uma grande quantidade de água, existe um sério problema 
em relação a distribuição de água potável à população. Devido a isso, a porção afetada sofre por não 
possuir deste recurso, o qual é fundamental para a sobrevivência da vida no planeta. Lima e Machado 
(2008) abordam que o aproveitamento de água da chuva é viável pois possibilita a redução no consumo 
de água potável e contribui com o meio ambiente. Com um tratamento adequado a água de chuva 
torna-se potável e segura. A ultrafiltração é um processo de separação que confere um tratamento 
eficiente e de baixo custo ao remover impurezas e patógenas da água. A energia solar fotovoltaica é 
uma fonte renovável de energia, que se baseia na conversão de radiação solar em eletricidade limpa, 
devido à natureza inesgotável do sol. Este trabalho tem como objetivo ultrafiltrar a água da chuva, 
utilizando energia proveniente de placas fotovoltaicas, para obtenção de água potável.

Metodologia: O tratamento da água de chuva foi feito por ultrafiltração utilizando energia 
fotovoltaica em um protótipo de acordo com a Figura 1. A coleta de dados estendeu-se por 8 dias 
de monitoramento, avaliando a qualidade da água de chuva e da água tratada por ultrafiltração 
e cloração. No mesmo período, mediu-se a energia consumida pelo equipamento para avaliar o 
fornecimento da energia fotovoltaica ao protótipo. Em um primeiro momento, realizou-se a coleta 
da água da chuva por meio de calhas de alumínio e tubos de policloreto de vinila (PVC), que foram 
instalados no telhado do prédio L1 – Engenharia Química. Esta água é direcionada e armazenada 
em um reservatório, com capacidade de 1000 L, até o início do processo de filtração. Baseado em 
outros estudos (Baú, 2019), o tempo de filtração e retrolavagem foram definidos como sendo 90 
min e 60 s, respectivamente, uma vez que o segundo é o processo que faz a intermediação entre 
os dois tempos de filtração. A membrana utilizada é do tipo fibra oca, de polietersulfona, e área 
0,1 m². O equipamento e a membrana foram fornecidos pela Pam Membranas Seletivas. Os painéis 
fotovoltaicos são da marca WEG, de silício monocristalino e potência de 408 Wp. Foram instalados 
18 painéis com área de 0,92 m². A membrana é instalada em um reservatório onde fica submersa 
em água da chuva. O equipamento é ligado, e a pressão mantida em 0,8 bar e monitorados a vazão 
de permeado e a energia elétrica consumida pelo equipamento. A qualidade da água foi avaliada 
pelos parâmetros de cor, turbidez, pH, condutividade elétrica e cloro residual livre. A Tabela 1 
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mostra a média e desvio padrão dos parâmetros avaliados na água da chuva quanto na água tratada 
(ultrafiltrada e clorada ). A concentração de cloro livre água filtrada não ultrapassou 2 mg/L. A 
Figura 2 apresenta o fluxo permeado ao longo do tempo. O fluxo é maior no início de cada dia de 
experimento, e à medida que material suspenso e coloidal se acumular na superfície da membrana, 
há um decréscimo no fluxo, sendo realizada a retrolavagem. O fluxo médio foi de 91,01 L/h.m². Baú 
(2019) e Miorando et al. (2017) ultrafiltraram água de chuva e encontraram um fluxo superior, na 
ordem de 130 L/h.m², utilizando a mesma membrana de nosso experimento. Retrolavagens mais 
frequentes e limpezas químicas serão avaliadas para a melhoria do fluxo. O volume médio de água 
filtrada foi de 24,4 L, com um consumo energético de 0,2 kWh, o que leva a concluir que são gastos 
6,21 kW por m³ de água tratada. Mais experimentos serão realizados para melhorar essa relação.

Conclusão: O processo de ultrafiltração de água de chuva energizado por placas fotovoltaicas 
demonstrou ser uma alternativa promissora para abastecimento de água. Os parâmetros de 
qualidade da água tratada encontraram-se dentro dos limites para água potável, e o consumo de 
energia elétrica do equipamento pode ser realizada por placas fotovoltaicas.

Referências: BAÚ, S. Análise Técnica E Econômica Da Ultrafiltração De Água Da Chuva Para Fins De 
Potabilidade Utilizando Energia Fotovoltaica. Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. Faculdade de 
Engenharia e Arquitetura, Universidade de Passo Fundo, 2019.

BRIÃO, V. B. Universal Vandré [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 170946@upf.br em 04 agosto 
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LIMA, R. P.; MACHADO, T. G. 2008. Aproveitamento de Água Pluvial: análise do custo de implantação 
do sistema em edificações. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Unifeb – Centro Universitário da 
Fundação Educacional de Barretos.

MIORANDO, T.; BRIÃO. V. B.; GIRARDELLI, L. (2017), Ultrafiltration of rainwater to produce drinking 
water. Eng Sanit Ambient, 22 (3), pp. 481-490.
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Introdução: A criptococose é uma micose sistêmica de distribuição cosmopolita causada por 
um fungo do gênero Cryptococcus, que acomete principalmente felinos, podendo atingir também 
caninos, animais silvestres e humanos. A levedura que causa a criptococose é conhecida como C. 
neoformans, e os felinos se infectam a partir da inalação de seus esporos (Santos, 2010), encontrados 
no ambiente associados a excrementos de pombos, material vegetal em decomposição e em tocos 
de árvores, e desta forma, esses atingem o trato respiratório superior, podendo progredir para 
os pulmões (Nelson &amp; Couto, 2015). A doença em gatos é normalmente conhecida como 
“nariz de palhaço”, devido ao aparecimento de lesões com formação de massas firmes no tecido 
subcutâneo (Pereira &amp; Coutinho, 2003). O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de 
um caso de criptococose em um felino, bem como descrever o diagnóstico e tratamento prescrito.

Metodologia: Foi atendido em uma clínica veterinária, um felino, macho, castrado, sem raça 
definida, de 10 meses de idade, FIV e FELV negativos, apresentando apatia, desidratação, vômito, 
lesões nasais e dispneia. Na anamnese, a tutora relatou que o animal não estava se alimentando, 
por esse motivo procurou o primeiro atendimento em outra clínica, onde foi prescrito o uso de 
Prednisolona (20mg/kg VO por três dias), não obtendo melhoras e sim um agravamento dos 
sinais clínicos. Com base no histórico de acesso a rua e sinais clínicos apresentados suspeitou-se 
de criptococose. Para um diagnóstico mais preciso foi realizado exame de citologia por imprint 
da região nasal, seguido de coloração pelo método panótico. Na avaliação da lâmina, observou-
se a presença de células leveduriformes, arredondadas, circundadas por halo claro de espessura 
variável, equivalendo a cápsula, compatíveis com leveduras de Cryptococcus. Por apresentar 
sinais de desidratação e dispneia, foi recomendada a internação do animal, sendo utilizada a 
fluidoterapia com solução fisiológica 0,9%, complexo vitamínico B para repor perdas eletrolíticas, 
Maxicam (0,3ml/kg/SID IV) Metadona (0,03ml/kg/BID IV), Agemoxi (0,4ml/kg/BID SC) e 1 
comprimido de Itraconazol (50mg/kg/BID VO). Após os sete dias de internamento, houve uma 
melhora significativa da lesão, e o paciente recebeu alta médica para continuar o tratamento em 
casa, o qual, está seguindo atualmente com Itraconazol e Omeprazol, até o desaparecimento 
completo da lesão. Esta é uma doença que pode acometer diferentes espécies de animais, sendo 
os gatos mais suscetíveis e a sintomatologia descrita neste relato é compatível com as citações da 
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literatura. Os tecidos afetados pela infecção não favorecem a formação de aerossois desse fungo, 
por isso a transmissão entre mamíferos doentes é pouco provável. A principal fonte de infecção é 
através das fezes de aves, principalmente pombos (Nelson &amp; Couto, 2015), por isso o controle 
da população urbana de pombos e o monitoramento das áreas de risco são fundamentais para 
controlar a ocorrência de criptococose.

Conclusão: A criptococose é uma patologia comum na clínica de pequenos animais e a avaliação 
clínica, anamnese, e o exame citológico, permitem um tratamento apropriado. O conhecimento 
sobre a epidemiologia do C. neoformans é importante, pois pode indicar a possível fonte de 
infecção para os felinos e aos seres humanos, pois trata-se de uma importante zoonose.

Referências: NELSON, R. W., &amp; COUTO, C. G. (2015). Medicina interna de pequenos animais (Issue 
1). Elsevier Editora.

PEREIRA, A. P. C., & Coutinho, S. D. A. (2003). Criptococose em cães e gatos–revisão. Clínica Veterinária, 
45, 24–32.

SANTOS, R. L.; ALESSI, A. C. Patologia veterinária. 1. ed. São Paulo: Roca, 2010.
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Introdução: Sempre que a dentina é cortada os tecidos são quebrados e produzem quantidades 
consideráveis de detritos. Uma parcela numerosa, formada com partículas muito pequenas de 
matriz de colágeno mineralizado é espalhada sobre a superfície para formar o que é chamado 
de smear layer. 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. Considerando os efeitos corrosivos 
do EDTA e do ácido cítrico na dentina e a ação poluente de águas do EDTA, e de acordo com 
informações de literaturas recentes, o ácido glicólico, um ácido biodegradável, que apresenta pH 
estável, surge como um irrigante endodôntico de uso clínico promissor (Dal Bello et al, 2020). 

Metodologia: O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
de Passo Fundo (UPF) (Número do parecer: 3.059.865). Foram selecionados oitenta primeiros 
molares maxilares humanos, onde somente a raiz disto-vestibular foi utilizada. 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. Após a irrigação com as soluções 
experimentais, os dentes foram secos e separados novamente em suas duas metades para serem 
analisados por MEV. 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 imagens obtidas em 
ampliação de 1000x foram classificadas e avaliadas utilizando-se o software Image J (versão 1.52a). 
Após, foi feita a identificação da área de túbulos dentinários abertos também em mm² através 
da ferramenta Threshold. Esses dados foram transformados em porcentagem (%). As imagens 
obtidas em ampliação de 1000x foram classificadas e avaliadas de acordo com Torabinejad et al. 
(2003). A menor percentagem de áreas de túbulos dentinários abertos foi encontrada no grupo AD, 
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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). 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. Nesta pesquisa as amostras que receberam 
ativação por EC e irrigação com AG obtiveram paredes dentinárias com menor porcentagem de 
smear layer em relação ao método PUI, exceto nos grupos AD e EDTA 17%. Quando comparações 
da remoção de smear layer dos terços cervical, médio e apical foram realizadas dentro do mesmo 
grupo, o único protocolo de irrigação que demonstrou diferença significativa foi EDTA 17% + EC, 
onde no terço apical foram encontradas porcentagens mais baixas de túbulos dentinários abertos 
do que nos terços cervical e médio. Em nosso estudo nenhum grupo causou erosão na estrutura 
dentinária. 

Conclusão: Nas conjunturas deste estudo, foi verificado que o AG é eficaz para a remoção da 
smear layer com ambas soluções. O EasyClean mostrou-se altamente efetivo na ativação das 
substâncias. Além disso, foi possível observar que não houve ocorrência de erosão dentinária. 

Referências: DAL BELLO, Y.; FARINA, A. P.; SOUZA, M. A.; CECCHIN, D. Glycolic acid: 
Characterization of a new final irrigant and effects on flexural strength and structural integrity of dentin. 
Materials Science and Engineering: C, v.106, n.1, 2020.

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.

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. Journal of Endodontics, v.29, 
n.3, p. 170-175, 2003.
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Introdução: A aprendizagem organizacional(AO) é descrita por Alegre e Chiva (2008) como 
processo com poder de produzir conhecimentos e de impactar positivamente na gestão das 
organizações. Embora a AO seja percebida como essencial para a sobrevivência das organizações 
em ambientes competitivos e dinâmicos, por meio do potencial de criar conhecimentos (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997), poucos pesquisadores se envolveram na tentativa de superação das fragilidades 
metodológicas e desenvolvimento de medidas de sua mensuração, como pontuam Neves e 
Steil (2019). Uma tentativa de avaliar empiricamente o processo de AO por meio de escala foi 
apresentada por Templeton, Lewis e Snyder (2002), para quem AO é um constructo que pode ser 
medido a partir de oito dimensões, validadas no contexto brasileiro por Souza e Trez (2006), e 
determina o comportamento estratégico (MILES; SNOW, 2003). O objetivo do artigo foi mensurar 
a AO e identificar o seu fator preditor do comportamento estratégico de uma cervejeira no Brasil. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo estudo de caso único. O universo 
foi determinado pelas empresas cervejeiras em funcionamento no estado de Santa Catarina e o 
caso selecionado para o estudo (Beta) foi determinado pelo porte (pequeno) e tempo de existência 
(empresa jovem). uma empresa industrial cervejeira, no estado de Santa Catarina, a qual foi 
fundada em 2015 e tem 35 funcionários. Os sujeitos da pesquisa foram todos os funcionários da 
Beta e os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado em outubro de 2020. 
O questionário foi elaborado contendo as 31 questões da escala de aprendizagem validada por 
Souza e Trez (2006), mensuradas pela escala de concordância Likert de cinco pontos, sendo que 
1 significa “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”. O comportamento estratégico foi 
mensurado usando a tipologia de Miles e Snow (2003). Os dados foram tabulados em planilhas 
eletrônicas e submetidos à análise estatística simples, calculando a média e a moda. As análises das 
variáveis demonstram que os fatores criados refletem a predominância de determinada dimensão 
de aprendizagem organizacional, como consta na Tabela 1. Tabela 1 – Mensuração dos processos na 
empresa Beta (em anexo) Os resultados indicam que os funcionários reconhecem a complexidade 
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em participar da gestão e avaliam positivamente as oportunidades que a empresa oferece. Entendem 
que a empresa trabalha com um amplo conjunto de produtos para atender as necessidades do 
mercado, demonstrando espírito de inovação e atenção às demandas do mercado, possibilitando 
responder rapidamente às oportunidades percebidas. Quanto à disseminação das informações 
sobre o desempenho organizacional, os respondentes demonstraram ter conhecimento sobre o 
aumento das vendas nos últimos dois anos. Para tanto, a empresa utiliza um mural na empresa 
para apresentar as demonstrações fiscais e socializar resultados. Isso resulta em internalização 
de conteúdos, como retorno sobre investimento, crescimento nas vendas, lucros e participação 
de mercado. No que se refere ao comportamento estratégico, de acordo com a tipologia de Miles 
e Snow (2003), constatou-se que a Beta é uma empresa que trabalha com um amplo conjunto de 
produtos de forma a atender a demanda de grande parte do mercado, respondendo rapidamente 
a sinais que representam oportunidade. Assim, seu comportamento estratégico é caracterizado 
como prospector.

Conclusão: A AO foi mensurada e os dados evidenciam gestão usando estruturas e modelos 
para disseminar informações gerencias, apoiar a tomada de decisões coletivamente. Em 
sessões interativas de compartilhamento de conhecimentos, eliminam-se informações obsoletas 
(desaprendizagem organizacional). O processo de AO e estratégias com foco em produtos 
caracterizam o comportamento estratégico prospector.

Referências: ALEGRE, J.; CHIVA, R. Assessing the impact of organizational learning capability on product 
innovation performance: an empirical test. Technovation, v. 28, n. 6, p. 315-326, 2008.
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pesquisa. Organizações & Sociedade, v. 26, n. 91, p. 708-728, 2019.
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SOUZA, R. V.; TREZ, G. Mensuração em aprendizagem organizacional: adaptação de uma escala para o 
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Introdução: Sucessão familiar é um fenômeno social responsável por preocupações nas famílias 
rurais (FREITAS; RAMBO; SCHNEIDER, 2014), por ausência de sucessores, incertezas sobre a 
continuidade das atividades e bem-estar (ABRAMOVAY et al., 2003). O êxodo rural é um dos 
problemas sociais decorrentes (HEIN; SILVA, 2019), com influência no desenvolvimento rural. 
Os jovens rurais da geração atual têm melhor formação educacional comparativamente à geração 
anterior, o que pressupõe alternativas de geração de renda por meio da inovação nas atividades 
produtivas ou de novas funções da propriedade rural (GRAZIANO DA SILVA, 2002). O presente 
artigo apresenta os resultados preliminares de um estudo que busca compreender os fatores 
determinantes na sucessão em pequenas propriedades rurais familiares. Os objetivos específicos 
foram: (a) caracterizar a da propriedade e a família rural; (b) descrever o processo da sucessão 
familiar; (c) identificar os fatores que influenciam o processo sucessório.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo estudo de caso único. O universo 
do estudo são as propriedades rurais no município de David Canabarro, no Rio Grande do Sul. 
Os critérios de inclusão são o porte (pequeno), o tipo de propriedade (unifamiliar) e com processo 
sucessório em andamento. O caso selecionado foi a família Bedin, cuja propriedade rural de 12 
hectares foi recebida por herança dos pais do proprietário e encontra-se em fase de sucessão da 
segunda para a terceira geração. Os sujeitos participantes do estudo são os membros da família, os 
quais serão identificados no texto por uma letra (E–entrevistado) e a ordem da entrevista (1–pai; 
2–mãe; 3–filha; 4-filho) e os dados foram coletados por meio de entrevistas gravadas. Os dados 
foram analisados pelo método análise de conteúdo e técnica análise categorial. A família rural 
Bedin é formada por quatro pessoas (casal e dois filhos), contudo a filha mais velha casou-se e 
migrou para o meio urbano com o objetivo de trabalhar e estudar. As atividades produtivas são 
o cultivo de tabaco, soja e milho e representam continuidade daquilo que o pai do produtor rural 
cultivava no passado. No entanto, as receitas geradas geram insegurança na família, pois não se 
“produz sem saber a que preço será vendido” (E1) e há muita influência do clima: “se faz seca 
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ou se chove muito, tudo implica na produção” (E1). Essa insegurança na produção e no preço de 
comercialização do produto rural, associado ao tipo de trabalho, considerado pela família como 
“cansativo”, “maçante”, aparece como um fator que estimula pensar em migrar para o meio urbano. 
Ao mesmo tempo, outros fatores instigam a família a enfrentar os desafios do campo e permanecer 
no meio rural, como: “Trabalhar aqui tem seu lado bom, porque não tem horário [de trabalho fixo], 
nem chefe e ainda trabalhamos em meio à natureza” (E1). Nesse contexto, o processo sucessório 
está sendo conduzido informalmente. E1 declara que: “até que a gente consegue trabalhá, vamo 
levando. Quando a gente não consegui mais, os filhos podem optar por arrendar a terra. Mas, se eles 
não quiserem continuar com o serviço...”. Contudo, a fala dos entrevistados indica que algumas 
decisões já foram tomadas em família e nelas há sentimentos, memórias e saberes envolvidos. 
De um lado, o filho homem mais novo (E4), que permanece com os pais na propriedade, afirma: 
“pretendo morar na cidade, mas continuar com o cultivo de soja e milho”. Em seu discurso, E4 
evidencia mudanças nas culturas por meio da exclusão do cultivo do tabaco, “por ser mais braçal 
e exigir nossa presença todos os dias na propriedade”. Por outro lado, os pais reproduzem ao E4 
os ensinamentos dados à E3, de que a melhor decisão a ser tomada é migrar para o meio urbano, 
encontrar um emprego e lá trabalhar. “Meus pais sempre me incentivam a estudar e conseguir um 
emprego na cidade”(E4). Se observa que há decisões dos pais sobre a partilha do patrimônio de 
forma igualitária aos filhos, sem discriminação de gênero.

Conclusão: Alguns fatores determinantes na sucessão familiar em pequenas propriedades rurais 
foram identificados na família Bedin, que é o estímulo por parte dos pais, as facilidades do meio 
urbano para prover condições de educação formal aos filhos, o tipo de cultura, a distância entre a 
propriedade rural e a cidade, que facilita usar a primeira como local de trabalho e a segunda como 
local de moradia.

Referências: ABRAMOVAY, R. et al. Sucessão hereditária e reprodução social da agricultura familiar. 
Agricultura em São Paulo, v. 50, n.1, p. 11-24, 2003.

FREITAS, T. D.; RAMBO, A. G.; SCHNEIDER, S. Desenvolvimento humano e bem-estar no meio 
rural como superação da vulnerabilidade: o caso de Arroio do Tigre/RS. Colóquio – Revista do 
Desenvolvimento Regional, v. 11, n. 2, 2014.

HEIN, A. F.; SILVA, N. L. S. A insustentabilidade na agricultura familiar e o êxodo rural contemporâneo. 
Estudos Sociedade e Agricultura, v. 27, n. 2, p. 394-417, jun. 2019.
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Introdução: Ao discutir racialidade, Guimarães (1999a) a descreve como um constructo 
sociocultural que, do ponto de vista simbólico, demarca processos de opressão pelos quais negros 
passam diariamente. Dessa forma, configura-se um fenômeno que impacta desde a subjetivação 
da população negra até sua suscetibilidade ao preconceito racial e ao sofrimento psíquico derivado 
de tal violência. Conforme aponta o Conselho Federal de Psicologia (2017), a Psicologia produziu 
conhecimentos que legitimaram o racismo, e atualmente ainda se silencia diante do tema. 
Considerando tais aspectos, justifica-se o presente trabalho pela relevância de se investigar como 
está se dando a preparação de psicólogos para o acolhimento e atuação em demandas oriundas 
de preconceito racial sofrido por pessoas negras. Nesse sentido, objetivou-se a promoção de uma 
reflexão a respeito do estudo da racialidade nas graduações de Psicologia como subsídio para uma 
postura profissional ética perante ao tema. 

Metodologia: O estudo caracterizou-se como qualitativo descritivo. Seu projeto contou com 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo em seis de agosto de 
2020, através do parecer nº 4.197.394. Em seguida, conforme assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com nove graduandos de 
Cursos de Psicologia de diferentes instituições de ensino da cidade de Passo Fundo. Estas foram 
discutidas através do método de análise de conteúdo e visaram compreender suas percepções 
acerca da abordagem da racialidade em suas graduações. Em um primeiro momento da discussão 
dos resultados obtidos, foi possível relacionar capacidade de compreensão do racismo em suas 
variadas formas e nuances com as vivências de cada entrevistado com o tema. Em seguida, realizou-
se uma discussão acerca da relevância de políticas de ação afirmativa para o acesso e a permanência 
da população negra no ensino superior. Também, da importância da inserção de epistemologias 
não-brancas nas graduações, tendo em vista o vácuo provocado pelo epistemicídio no processo 
formativo dos estudantes. Adiante, foi abordada a compreensão pessoal a respeito de temáticas 
associadas ao racismo. A partir de tais dados, identificou-se uma compreensão de raça baseada no 
fator biológico, em primazia do seu caráter sociocultural. Também foram verificadas a percepção 
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de racismo enquanto experiência explícita e individual, a ausência de contato com o termo racismo 
estrutural e o entendimento de que Racialidade e Psicologia relacionam-se principalmente no 
contexto clínico. Por fim, tornou-se explícita a ausência da temática no processo formativo dos 
futuros psicólogos entrevistados. De modo que sua ocasional inserção se dá de forma espaçada 
e superficial, como lugar possível de problematização. Por sua vez, isso resulta no sentimento 
de despreparo relatado pelos entrevistados para a atuação profissional perante o tema. Todavia, 
cabe destacar a ambivalência denotada em seus relatos acerca disso, já que mesmo apresentando 
a necessidade de um aprofundamento da temática, os estudantes apontaram a falta de espaço e 
tempo para tal discussão. Nesse sentido, se mostra fundamental questionar: O que é fundamental 
na formação do psicólogo? Que conhecimentos podem ser abordados de forma periférica e por 
quê? Tais questões precisam ser debatidas, principalmente tendo em vista as possibilidades 
de responsabilização da vítima e de perpetuação do racismo pelos próprios psicólogos em sua 
atuação. Sendo assim, é necessário provocar reflexões e atentar-se para o fato de que ao “limitar-
se às concepções brancas e europeias acerca de saúde mental e sofrimento psíquico, a psicologia 
brasileira deixa de contemplar e tratar adequadamente 54% da população do país, composta por 
negros e negras.” (VEIGA, 2019, p. 245). 

Conclusão: Por fim, verificou-se a necessidade de uma maior exploração da temática nas 
graduações de Psicologia. Ainda, destaca-se o quanto a Psicologia precisa romper com a forma 
universalista de compreender o ser humano, de modo que, ao inserir esta temática de forma 
transversal em seus currículos possa preparar psicólogos críticos e sensíveis às condições históricas 
e sociais da realidade brasileira.

Referências: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Relações Raciais: Referências Técnicas para 
atuação de psicólogas/os. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2017.

GUIMARÃES, A. S. A. Raça e os Estudos de Relações Raciais no Brasil. São Paulo: Novos Estudos

CEBRAP, 54, 147-156, 1999a.Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/wp-content/
uploads/2018/11/GUIMARAES-Raça-e-os-estudos-de-relações-raciais-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 20 mar. 
2020.

VEIGA, L. M. Descolonizando a psicologia: notas para uma Psicologia Preta. Fractal, Ver. Psicol., Rio de 
Janeiro, v. 31, n. spe, p. 244-248, set. 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1984-02922019000600244&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 abr. 2020. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 4.197.394
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Introdução: O PROJUR Mulher e Diversidade é um programa de extensão da Faculdade de Direito 
da UPF que tem como objetivo a prestação jurídica gratuita para as mulheres e a diversidade em 
situação de violência de género, doméstica e familiar . Além de atuar na área criminal, trabalhamos 
com o Direito Civil e auxiliamos várias mulheres e seus filhos em busca dos seus direitos. Portanto, 
nossa meta é ajudar as mulheres e a população LGBTQIA+ a conquistarem justiça, ainda mais 
quando essas pessoas se encontram desamparadas. Outro ponto importante é que estamos 
também nas redes sociais, levamos informações, dicas e dados reais para a comunidade. Portanto, 
além de prestar serviços jurídicos, nós informamos e direcionamos nossos clientes para um maior 
entendimento dos seus direitos. 

Metodologia: Estamos nas redes e temos várias ideias, visamos levar o nosso conhecimento 
para outras pessoas. Portanto, temos projetos dentro das redes sociais. Um deles é publicado nas 
segundas e se chama Exposição Temática, onde cada mês é escolhido um assunto de grande interesse 
para informar e discutir. Um exemplo disso é o mês de agosto, pois como ele é conhecido pela 
campanha do Agosto Lilás, nós decidimos expor a Lei Maria da Penha e levar uma série de dicas. 
As publicações podem ser variadas, podemos falar da Lei em si, como identificar uma agressão, 
quais são os tipos de agressão, quem pode cometer e como agir diante dela. Já expusemos temas 
como o abuso infantojuvenil, a luta das mulheres negras, latinas e caribenhas, orgulho LGBTQIA+ 
e entre outros. Além das publicações com cards, queremos começar a produzir mais vídeos curtos, 
os famosos reels, pois assim temos a oportunidade de falar de um jeito mais descontraído com o 
nosso público, fazendo com que assim a atenção de mais pessoas seja conquistada. Também temos 
outros projetos, como o PROJUR indica, onde indicamos, livros, séries e filmes com temáticas 
contra o racismo, machismo e homofobia.

Conclusão: Acreditamos que assim podemos levar um pouco de conhecimento para a 
comunidade que precisa, podemos sair da linguagem formal e falar de um jeito mais descontraído. 
Fazendo com que assim, esses assuntos saiam da bolha e fiquem mais acessíveis. Nosso objetivo é 
informar e prestar serviços para as mulheres e a diversidade em situação de violência. 

Referências: Sem referências bibliográficas. 
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Introdução: O termo florescimento advém da botânica e refere-se ao brotamento das flores, quando 
elas desabrocham, desenvolvem-se e florescem (MENDONÇA et al., 2014). Esse entendimento 
associado às pessoas vem das teorias humanísticas que compreendem o florescimento como um 
estado de sentimentos e funcionamento positivo (FREDRICKSON; LOSADA, 2005; HUPPERT; 
SO, 2013). Amplamente utilizado na Psicologia positiva, seu conceito está relacionado a condições 
de prosperidade, felicidade, engajamento, automotivação, satisfação e bem-estar, surgindo no 
momento em que afetos positivos superam o número de afetos negativos, promovendo um ajuste 
emocional positivo (OLIVEIRA-SILVA; SILVA, 2015). Desse modo, dentre as diversas abordagens 
presentes na literatura sobre o florescimento no trabalho, objetiva-se discorrer sobre o tema à luz da 
perspectiva teórica de Seligman (2011). Justifica-se por ser a abordagem que concedeu notoriedade 
ao tema e elevou a atenção sobre o bem-estar no contexto laboral.

Metodologia: Na lógica de valorização dos trabalhadores enquanto central para o 
desenvolvimento organizacional, encontra-se o movimento da Psicologia positiva, impulsionado 
no final da década de 1990 pelo psicólogo, professor e, na época, presidente da American 
Psychological Association (APA), Martin Seligman (SELIGMAN, 2004; KAMEI, 2016). A proposta 
desse movimento surge com objetivo de ampliar a influência da Psicologia e operar uma mudança 
de paradigma, direcionando as investigações da área para os aspetos positivos e virtuosos do 
ser humano, como a esperança, criatividade, sabedoria, espiritualidade e a perseverança, uma 
vez que, a Psicologia centrava-se quase que exclusivamente nas patologias (SELIGMAN; 
CSIKSZENTMIHALYI, 2000). Ainda que o termo florescimento tenha sido abordado por Keyes 
e Haidt (2003), agrupando descobertas de diversos psicólogos sobre bem-estar, felicidade e uma 
vida melhor, o tema passou a ter maior notoriedade a partir da publicação do livro “Florescer: uma 
nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar” de Martin Seligman, no ano de 
2011. De acordo com o autor, o tema da Psicologia positiva é o bem-estar, sendo que o principal 
critério para sua avaliação é o florescimento. Além disso, considerou que o objetivo da Psicologia 
positiva na teoria do bem-estar é avaliar e produzir o florescimento humano. Assim, considerando 
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o florescimento humano pela teoria do bem-estar, Seligman (2011) desenvolveu um modelo que 
o denominou de PERMA de florescimento (Figura 1). Nele identificou, a partir das emoções 
positivas, engajamento, relacionamentos, significado e realização, a chave para o bem-estar e 
florescimento, os quais são sustentados pelas forças pessoais. Cada elemento do PERMA, deve 
possuir três propriedades para ser considerado, sendo: 1) contribuir para a formação do bem-estar; 
2) muitas pessoas o buscam por ele próprio, e não apenas para obter algum dos outros elementos; 
e 3) é definido e mensurado independentemente dos outros elementos. O autor ainda refere que 
o bem-estar depende de uma série de atitudes e valores (pessoais, familiares e sociais), os quais 
contribuem para orientar a existência das pessoas em direção à felicidade, de forma a permiti-
las florescer. Nessa perspectiva, o florescimento atraiu atenção significativa nos últimos tempos 
devido às suas consequências positivas para trabalhadores e empregadores. Trabalhadores que 
percebem que seus objetivos pessoais estão ajustados com os objetivos organizacionais, vivenciam 
experiências positivas no ambiente profissional, como prospecção, felicidade, interação social, 
motivação, envolvimento, remuneração adequada, segurança e outros (Figura 2), são motivados 
para comportamentos positivos e resultados satisfatórios que os levam ao florescimento. Ademais, 
para a mensuração do florescimento laboral conforme as dimensões aferidas por Seligman (2011), 
tem-se duas escalas validadas no contexto nacional: EFLOT (MENDONÇA et al., 2014) e a FIW/
FIW-R (FABRICIO, 2019).

Conclusão: Contudo, o estado de florescimento amplia os repertórios de ação do pensamento dos 
trabalhadores. As organizações que buscam promovê-lo, tendem a mudar seu foco para práticas 
positivas, que visam a integração das demandas e recursos dos indivíduos aos da organização. 
Assim, o trabalho passa a ser caracterizado pela existência de positividade, significado, engajamento 
e bem-estar.

Referências: KEYES, C. L. M.; HAIDT, J. Flourishing: Positive psychology and the life well lived. 
Washington DC: American Psychological Association, 2003.

MENDONÇA, H.; CAETANO, A.; FERREIRA, M. C.; SOUSA, I. F.; SILVA, A. J. Florecimento no trabalho. 
In: SIQUEIRA, M. M. M. (Org.). Novas medidas do comportamento organizacional: ferramentas de 
diagnóstico e gestão. Porto Alegre: Artmed, 2014.

SELIGMAN, M. E. P. Florescer: uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar. 
Tradução: Cristina Paixão Lopes. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

SELIGMAN, M. E. P.; CSIKSZENTMIHALYI, M. Positive psychology: An introduction. Springer 
Netherlands, 2000. p. 279-298. 
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Introdução: Para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e mutável, é necessário 
que o negócio acompanhe as mudanças tecnológicas e utilize os recursos como facilitadores 
para promoção, desenvolvimento econômico e valor perceptivo para a sociedade (HORTA; 
MASCARENHAS, 2017). Para tanto, as relações de trabalho também demandam por renovações, 
o que pode ser observado a cada nova tecnologia lançada. Nos últimos 10 anos, a evolução de 
aplicativos de mensagens, sobretudo do WhatsApp, transformou diretamente as relações sociais 
e passou a ser uma ferramenta essencial para a comunicação pessoal e profissional (ANDRADE, 
2020). Desse modo, este estudo objetiva discorrer sobre as interferências do WhatsApp nas relações 
de trabalho. Se justifica o estudo em razão da necessidade de cautela com o uso do aplicativo, pois 
a força que ele detém pode causar tanto benefícios, quanto sérios transtornos às empresas e aos 
trabalhadores.

Metodologia: A tecnologia tem propiciado não apenas a interação dos povos, mas também a 
mudança de comportamento das pessoas (HORTA; MASCARENHAS, 2017). Nesse processo, o 
WhatsApp tem um papel preponderante no processo de midiatização da comunicação informal 
nas organizações. As facilidades tecnológicas na troca de mensagens instantâneas, otimização do 
fazer humano, economia de tempo e esforço humano com agilidade e eficiência nas comunicações 
(FINCATO, 2014), possibilitaram que o aplicativo alcançasse milhões de adeptos. Presente no bolso 
de 99% dos usuários de smartphones, o aplicativo se insere e se articula com a comunicação informal 
das organizações, tornando-se parte natural dela (CARRAMENHA; CAPPELLANO; MANSI, 
2015). Desse modo, o empregador encontrou no WhatsApp a ferramenta ideal para comunicar-se 
com seus trabalhadores, sem custo e durante a jornada de trabalho ou não (FELTEN, 2017). Ou 
seja, o aplicativo se tornou a extensão do homem e passou a ser fundamental em uma das maiores 
necessidades humanas: a comunicação. Embora seu uso possibilite muitas vantagens, além das 
citadas (encurta distâncias, uso gratuito, interação mútua que permite uma interação criativa) o uso 
do WhatsApp nas empresas, devido a falta de uma regulamentação, pode expor o empregador a 
riscos relacionados a horas extras, jornada de sobreaviso e até danos morais, uma vez que invadem 
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a vida privada do trabalhador. Assim, pode causar problemas no convívio familiar, na saúde e 
intimidade, retirando o direito ao lazer e provocando sobrecarga de trabalho, pois promovem a 
hiperconexão do trabalhador com seu trabalho (LEE et al., 2016; FELTEN, 2017). Felten (2017) ainda 
destaca que há uma subtração dos direitos fundamentais ao repouso, uma vez que o ambiente de 
trabalho passa a ser o telefone celular, que está sempre acompanhando o trabalhador, que fica 
sendo pressionado a ler e participar das conversas, por conta da discriminação que pode sofrer. 
Desse modo, torna-se imprescindível orientar os trabalhadores sobre a utilização desses meios 
para fins profissionais. Como refere Andrade (2020), a criação de um grupo de WhatsApp pode 
confundir relações pessoais e profissionais entre os trabalhadores e até originar situações entre 
subordinados e gestores que poderão ser interpretadas como assédio moral. Embora os novos 
canais de comunicação facilitem a interação entre trabalhadores, o empregador deve ficar atento 
aos riscos que eles apresentam. Uma forma de mitigar tais riscos é elaborar políticas internas de 
orientação e regulamentação do uso desse canal, a fim manter um ambiente laboral mais seguro 
para os trabalhadores e a própria empresa (SANTOS; FRANCO, 2021).

Conclusão: Quanto mais o WhatsApp evoluiu, mais ele se tornou indispensável na comunicação 
das pessoas e das empresas. Contudo, seu uso precisa ser regulamentado observando o direito de 
propriedade e a livre iniciativa do trabalhador. Ele é importante em razão sua agilidade e facilidade 
e não atrasa demandas, se utilizado em horários de trabalho, com bom senso e sem atingir e limitar 
o tempo/espaço do outro.

Referências: FELTEN, M. C. Os direitos fundamentais e as tecnologias da comunicação e informação: 
grupos de trabalho do Whatsapp. Revista Thesis Juris, v. 6, n. 1, p. 120-143, 2017.

HORTA, D. S.; MASCARENHAS, M. P. Aplicativo WhatsApp como Ferramenta de Trabalho. Revista 
Brasileira de Gestão e Engenharia, n.15, p. 1-15, 2017.

SANTOS, C. C.; FRANCO, L. A. Os riscos do uso do WhatsApp para relações de trabalho. 2021. Disponível 
em: https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij/trabalhista-ij/os-riscos-
do-uso-do-whatsapp-para-relacoes-de-trabalho. Acesso em: 14 jul. 2021.
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Introdução: Mesmo invisibilizadas, quase 1 milhão de mulheres dirigem propriedades rurais 
no Brasil (IBGE, 2017). Ainda, de acordo com pesquisa da Embrapa/IBGE/MAPA (2020), elas 
administram cerca de 30 milhões de hectares, ou seja, apenas 8,5% da área total ocupada pelos 
estabelecimentos rurais no país. Além de estarem presentes na casa, na roça e na luta pela terra, as 
mulheres tiveram de lutar pelo direito de serem reconhecidas como trabalhadoras (SALES, 2007). 
Tal luta se concretizou nos movimentos sociais iniciados na década de 1980, cuja participação das 
mulheres rurais em grupos de produção, coletivos, ocupação da terra e eventos políticos, suscitou 
novos processos e reflexões sobre sua própria situação. Desse modo, objetiva-se relatar a experiência 
de uma produtora rural, que superou os preconceitos e tornou-se uma das embaixadoras das 
mulheres do agronegócio. Justifica-se em razão da necessidade de fortalecer o debate em prol do 
respeito à diversidade de gênero também no meio rural.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de Sônia Bonato, mulher rural e proprietária 
de pequena área de terra no estado de Goiás. A explanação do relato, será mediante informações 
concedidas pela produtora em entrevista reproduzida por Eliane Silva e publicada no sítio do 
Globo Rural (2020). Sônia Bonato cresceu em um sítio no interior de São Paulo e após alguns anos, 
mudou-se para a área urbana, onde trabalhou como doméstica, vendedora de móveis, de peças 
e gerente de concessionária. Em 1995, já formada em contabilidade, Sônia retornou a zona rural, 
quando seu esposo que sempre trabalhou no campo, herdou um pequeno pedaço de terra em 
São Paulo. Tal herança, foi vendida para comprar áreas em Goiás, onde o preço era mais baixo. 
No início, a propriedade contava com algumas vacas de leite, que produziam apenas 60 litros de 
leite por dia. Durante cinco anos, Sônia entregava leite, ovos e frangos e demais produtos que 
conseguia produzir em casas na cidade. Sabendo de sua capacidade e com muita vontade de 
aprender, a produtora dedicou-se a fazer cursos e buscar ajuda de profissionais especializados 
do agro, a fim de diversificar os negócios e alavancar a fazenda. Sônia contou que frequentava 
cursos e dias de campo sem o marido e o que não faltava eram olhares tortos de homens que não 
“engoliam” sua presença num ambiente tão masculino. Com muita dedicação, ela não se reprimia 
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e continuava a se expor, pois sua preocupação estava em aprender e sanar dúvidas. Desde o início 
das atividades, quando firmou parceria com o marido, Sônia deixo evidente de que ela cuidaria da 
gestão da fazenda e ele ficaria com a parte técnica. Por meio dos cursos, ela aprendeu a planilhar a 
produção, fazer orçamentos e planejar novos investimentos. Com isso, elevou sua área de silagem, 
abriu espaço para plantar soja e investiu em tecnologia de manejo e em genética para melhorar a 
qualidade dos bezerros que comercializa para recria. Atualmente, Sônia administra uma fazenda 
de 154 hectares em Goiás, onde cultiva 15 hectares de milho, 60 de soja e produz pelo menos 30 
bezerros por ano. Em razão de sua desenvoltura no agro, ela se tornou embaixadora do Congresso 
Nacional das Mulheres do Agro, além de ser integrante da diretoria da Aprosoja-Goiás, que 
a reconheceu em 2018 como uma das destaques do 1º Prêmio Mulheres do Agro, na categoria 
Pequena Propriedade. Apesar dos destaques e reconhecimentos, ela admite que ainda enfrenta 
preconceitos por ser negra e mulher, e sobretudo, por ser pequena produtora. Não obstante dos 
desafios, a produtora destaca que é de suma importância que todas as mulheres se esforcem para 
ter voz e espaço, uma vez que conforme sua experiência, a “mulher no agro tem de correr atrás e 
mostrar competência” e acrescenta: “eu tenho muito orgulho de tudo que conquistei com o meu 
trabalho.”

Conclusão: A mulher rural vem deixando de ser expectadora no processo de desenvolvimento 
do agronegócio e torna-se protagonista, conduzindo o plantio, colheita e gestão das propriedades. 
Desse modo, mesmo em ritmo lento, fica evidente e fortalecido o papel das mulheres do campo na 
transformação da sociedade, com vistas a superação da masculinização e discriminação que assola 
o desenvolvimento rural.

Referências: EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Mapa, Embrapa e IBGE 
apresentam os dados sobre mulheres rurais. 2020. Disponível em: < https://www.embrapa.br/busca-de-
noticias/-/noticia/50779965/mapa-embrapa-e-ibge-apresentam-os-dados-sobre-mulheres-rurais>. Acesso 
em: 19 jul. 2021. 

SALES, C. M. V. Mulheres em áreas rurais nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Revista Estudos 
Feministas, v. 15, n. 2, p. 437-443, 2007.

SILVA, E. Produtora supera preconceitos e vira uma das embaixadoras das mulheres do agro. GloboRural, 
2020. Disponível em: https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agro-E-Delas/noticia/2020/08/
produtora-supera-preconceitos-e-vira-uma-das-embaixadoras-das-mulheres-do-agro.html. Acesso em 20 
jul. 2021.
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Introdução: Segundo a Lei 69/2014, maus tratos é definido como infringir dor e sofrimento a um 
animal de companhia e é considerado um dos crimes mais comuns nos últimos anos (NEVES, 2017). 
No meio veterinário a necropsia é de extrema importância para esclarecer, refutar ou confirmar 
um diagnóstico precoce de maus tratos com o intuito de esclarecer e identificar a causa da morte 
ou a causa de lesões (PEIXOTO & BARROS, 1999). O objetivo do trabalho é relatar que através de 
achados necroscópicos e atendimento veterinário realizados pelos setores do Hospital Veterinário, 
foi possível concluir caso de maus tratos domésticos na cidade de Passo Fundo. 

Metodologia: Um coelho doméstico (Oryctolagus cuniculus), fêmea, jovem, apresentando 
1,5Kg de massa corporal, foi recepcionado para atendimento veterinário, por ter sido encontrado 
abandonado em uma caixa de papelão próximo ao lixo de um condomínio. No exame físico 
apresentou ferida lacerativa, traumatismo cranioencefálico, sangramento em região nasal, 
bucal, manifestando grande agressividade na manipulação, além de ocorrer convulsões severas 
esporadicamente. Institui-se terapia com tramadol (5mg-kg-1), meloxican (0,1 mg-kg-1), 
enrofloxacina (5mg-kg-1) ambas intramusculares, além de tobramicina tópica na região ocular 
direita, limpeza da laceração seguida de rifamicina spray, e fluidoterapia com ringer lactato 
intravenosa, correspondendo ao tratamento paliativo. Não foi possível a coleta de sangue devido à 
convulsão quando manipulada, mas a radiografia craniana, demonstrou uma fissura em frontal de 
4cm. Porém após dois dias o paciente foi à óbito por parada cardiorrespiratória, para fechamento 
de um diagnóstico e comprovação da suspeita de maus tratos, realizou-se a necropsia onde foi 
encontrado em exame externo presença de numerosos hematomas e hemorragias em tecido 
subcutâneo na região cervical ventral e mentoniana. Também possuía hemoperitônio severo com 
formação de abundantes coágulos, enquanto que no fígado foi observado laceração irregular de 
aproximadamente 5cm de extensão em lobo hepático direito. Em cavidade craniana foi observado 
hematomas sugerindo traumas e hemorragia em porção interna em nível de encéfalo foi observado 
degeneração e necrose neuronal multifocal discreta e moderada (FIGURA 1). Portanto, foi definido 
como diagnóstico choque hipovolêmico decorrente de laceração hepática e provável traumatismo 
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craniano. Dessa maneira, deve-se lembrar que para obter um animal de companhia é preciso estar 
ciente das responsabilidades, cuidado e atenção que necessitarão ao longo da vida, pois os mesmos 
são animais sencientes e exigem cuidados assim como os seres humanos (PRADA, 2016).

Conclusão: Sendo assim a realização da necropsia neste caso foi de grande importância para o 
fechamento do diagnóstico. Esta é essencial para confirmação de uma suspeita diagnóstica ou até 
mesmo do encontro da enfermidade do animal após sua morte, onde muitas vezes o mesmo vai à 
óbito repentinamente não sobrando tempo para realização de outros exames complementares para 
fechamento de um diagnóstico preciso. 

Referências: NEVES, Mariana Lourenço das. O papel do médico veterinário municipal em situações de 
maus - tratos a animais. 2017. 74f. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina Veterinária) – Faculdade 
de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2017.

PEIXOTO, P. V e BARROS, S. L. A importância da necropsia em Medicina Veterinária. Pesquisa 
Veterinária Brasileira. Rio de Janeiro. 18 (3-4), jul. 1999

PRADA, Irvenia. L. S. Animais são seres sencientes. Simpósio multidisciplinar sobre relações harmônicas 
entre seres humanos e animais. Uberlândia. Pag. 10-14, out. 2016.



Página 1401

A TRANSEXUALIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL

Autor Principal: Maite Lazzaretti

169047@upf.br

Coautores: Maite Lazzaretti; Leonardo Luis Canton

Orientador: Marcio Renan Hamel

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A transexualidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Este trabalho 
tem por escopo verificar qual é a posição da população transexual na jurisprudência nacional, 
considerando as hodiernas buscas por direitos específicos à comunidade LGBTQIA+: Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual, +. Justifica-se 
a análise do tema na necessidade do englobamento e reconhecimento dos direitos das minorias. 
Neste sentido, os principais objetivos são delimitar o posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal, em se tratando dos direitos da população transexual em específico e verificar quais são os 
direitos já alcançados pela comunidade. 

Metodologia: Atualmente no Brasil, não existe legislação específica que trate da população 
transexual. No entanto, a jurisprudência da Suprema Corte já delibera sobre o assunto nos casos 
estudados a seguir: No direito civil, os avanços ocorreram principalmente no que se refere à 
mudança de nome e gênero no assento de registro civil, que poderá ser feito independentemente 
de realização de cirurgia de transgenitalização e sem a necessidade de decisão judicial favorável, 
bastando apenas a livre manifestação e autodeclaração do interessado. A decisão definitiva ocorreu 
em março de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal encerrou a sessão plenária no julgamento 
dando procedência à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275 proposta pela Procuradoria-
Geral da República (PGR). Mais tarde, a Suprema Corte confirmou a jurisprudência com o Tema 
de Repercussão Geral nº 761 que traz a “Possibilidade de alteração de gênero no assento de 
registro civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de 
sexo”. (FEDERAL, 2020). No direito penal, foram processadas demandas para solicitar melhores 
condições de vida no cárcere ou ainda pedidos para conversão de prisões de regime fechado por 
medidas cautelares ou prisão domiciliar. Os registros mostram sobre as dificuldades que cercam a 
popualção transexual nas prisões brasileiras, como as dificuldades de acesso aos medicamentos do 
processo transexualizador e a violência decorrente da transfobia. Importa elencar a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 527 (BRASIL, 2019), que está em andamento 
no Supremo Tribunal Federal e em decisão cautelar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, 
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houve a previsão de que as transexuais femininas sejam transferidas para presídios femininos. 
O Ministro explicou sobre as vulnerabilidades que cercam as mulheres transexuais, e relembrou 
que o Brasil lidera o ranking mundial de violência contra transgêneros e que as pessoas do grupo 
LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, 
Assexual, +), possuem amparo “no princípio da dignidade humana, no direito à não discriminação 
em razão da identidade de gênero ou em razão da orientação sexual, no direito à vida e à integridade 
física, no direito à saúde, na vedação à tortura e ao tratamento desumano ou cruel”. (BRASIL, 
2019). Na área da educação de gênero, verificam-se várias demandas procedentes solicitando a 
inconstitucionalidade de legislações municipais que previam a vedação da educação de gênero e 
orientação sexual nas escolas. A decisão mais recente é a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 461, que declarou inconstitucional o artigo 3º, X, parte final, da Lei nº 3.468/2015, 
do Município de Paranaguá/PR, com a justificativa de que esse tipo de legislação é competente à 
União e é dever do Estado assegurar um ensino plural, que prepare os indivíduos para a vida na 
sociedade. (BRASIL, 2020). 

Conclusão: Isto posto, conclue-se que a jurisprudência nacional está em constante desenvolvimento 
quando se trata da busca por direitos à população transexual e que cada passo no judiciário é uma 
conquista para a população trans, fazendo com que gradativamente se direcione à concretização 
de suas identidades de forma mais consciente e democrática.

Referências: FEDERAL, Supremo Tribunal. ADPF Nº 461. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.
br/pages/search?base=acordaos&pesquisa_inteiro_teor=false&sinonimo=true&plural=true&radicais=fal-
se&buscaExata=true&page=1&pageSize=10&queryString=transexuais&sort=date&sortBy=desc>. Acesso: 
09 dez 2020.

FEDERAL, Supremo Tribunal. Medida Cautelar na ADPF 527. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/
arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF527_liminar_26jun2019.pdf>. Acesso: 09 dez 2020.

FEDERAL, Supremo Tribunal. Tema de Repercussão Geral nº 761. Disponível em: <http://www.stf.
jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4192182&numeroTe-
ma=761>. Acesso: 08 dez 2020.
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Introdução: Os animais exercem papel chave na alimentação, pois convertem pastagens e outros 
tipos de plantas em alimentos de alto valor nutritivo, como o leite e a carne. Esse balanceamento se 
correlaciona com as novas tecnologias inseridas na nutrição animal e suprimento das necessidades 
humanas. Percebe-se que há necessidade de aprimoramento e desenvolvimento dessa área, além 
de promover inclusão social e, até mesmo incentivar a permanência das famílias no campo e 
sobretudo na atividade. Tais medidas são possíveis apenas com bons programas de extensão rural, 
onde o conhecimento concentrado nas escolas de medicina veterinária é aplicado nas pequenas 
propriedades. Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar uma vivência de um painel 
que foi realizado na disciplina de extensão no curso de Medicina Veterinária da Universidade de 
Passo Fundo com o intuito de discutirmos as novas tecnologias inseridas na nutrição animal.

Metodologia: Foi realizado um painel de extensão online com os acadêmicos da disciplina de 
extensão no curso de Medicina Veterinária na Universidade de Passo Fundo, com o tema novas 
tecnologias na nutrição animal. Dentre os convidados estavam engenheiros agrônomos, médicos 
veterinários, professor, produtores rurais, acadêmicos de outras universidades e da UPF. Neste 
encontro, foi discutido a importância da nutrição animal, novas tecnologias empregadas nesse 
ramo, visto que, faz parte da necessidade de abastecimento humano e sistema de produção 
animal. O investimento em pesquisas e tecnologias nos leva a maximizar o potencial genético, 
onde teremos produtos em maior quantidade e qualidade. As tecnologias já existentes na nutrição 
animal nos fazem ter uma melhor capacidade de abastecimento, onde podemos empregar 
metodologias conscientes, melhorando o aproveitamento dos recursos e assim preservando a 
saúde e o bem-estar dos animais. Isso tudo nos leva a um aumento de produção, redução de 
perdas e lucratividade. Durante o painel, os acadêmicos e os convidados participantes puderam 
conhecer um pouco da história e sistema de produção através de depoimentos de produtores, 
bem como qualidade na produção de grãos, uso de insumos agrícolas para melhorias no solo, 
manejo de pragas e doenças, etc. Algumas tecnologias já são vistas no mercado, como os robôs 
participando da cadeia do leite, sistemas que ajudam a analisar o comportamento de animais por 
meio de imagens, atuando em estratégias de conforto e saúde. A nutrição otimizada nos leva a 
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uma redução de idade para o abate, ciclo produtivo reduzido e consequentemente menos custos. 
A partir de técnicas de agricultura e pecuária de precisão, preza-se pela minimização ao máximo 
o desperdício de insumos e materiais, além de identificar falhas de processo, proporcionar bem-
estar animal e rentabilidade ao produtor. Os benefícios da tecnologia nesta área envolvem desde 
sistema e gestão de fazendas, manejo genético dos animais, precisão na captação de dados, uso de 
óleos essenciais, redução de perdas e lucratividade. Outro assunto comentado no painel foi o uso 
de óleos essenciais na alimentação de ruminantes, onde estes substituem o uso de antibióticos, 
também funcionando como antimicrobianos, antifúngicos e antioxidantes. Com o desenvolvimento 
exponencial da ciência, teremos um desenvolvimento do conhecimento junto com a tecnologia 
da comunicação, onde teremos uma nutrição animal mais avançada, com a disponibilidade de 
ferramentas tecnológicas que auxiliem na produção. Os exemplos comentados seriam o sistema 
blockchain, inteligência artificial e a revolução genômica. Contudo, todos os temas abordados no 
painel nos fazem aprender a importância de auxílios aos produtores na parte de nutrição animal, 
sendo também da parte do médico veterinário instruir a atualização do mercado, nutrição, genética, 
manejos sanitários e reprodutivos, bem como novas tecnologias aplicadas para melhorar o sistema 
como um todo.

Conclusão: Existe a necessidade de fomentarmos as novas gerações e produtores rurais a 
conhecerem e se interessarem por esta área, que tem a responsabilidade de elevar a produção de 
alimentos para uma população que cresce rapidamente. A inclusão dos estudantes nessa área é de 
suma importância, para ocorrer orientação nesse processo de transição cultural e implementação 
de novas tecnologias no campo.

Referências: ANDRIGUETTO, M.J. Nutrição Animal – as bases e fundamentos da nutrição animal. 2002. 
Nobel, São Paulo, 2002. 

MUÑOZ, C.L.J. A nutrição Animal do Futuro, 2020. Nutri News Brasil, 2020.

ROMANHUK, S. Tecnologias em nutrição animal: Aumento na produtividade de forma sustentável, 2020. 
Digital Agro, 2020. 

VILAÇA, D. Importância da Nutrição Animal, 2016. Revista Avicultura, Itu, São Paulo, 2016.

RIVAROLI, C.D. Níveis de óleos essenciais na dieta de bovinos de corte terminados em confinamento: 
desempenho, características da carcaça e qualidade da carne, 2014. Universidade Estadual Paulista – 
Campus de Botucatu, São Paulo, 2014. 
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Introdução: Inúmeras vezes o termo “terapia” causa aversão e distanciamento, especialmente em 
uma cultura cujo seu emprego esteve muito ligado aos termos “doença” e “loucura”, assim parece 
normal, e vital, todos desviarem de rótulos como “fraco”, “sem força de vontade” ou “surtado”. 
Mas felizmente esse cenário tem mudado, nota-se um movimento humanizado, no qual diversos 
ramos têm se unido, em busca de esclarecimento sobre o que é um processo terapêutico. Espera-se 
difundir a mensagem de que cuidar dos nossos pensamentos, dos achismos, das inseguranças, é 
essencial como cuidar de um corte a sangrar, que muitas vezes precisa de atendimento para sarar. 
Como um sábio a te guiar no caminho do autoconhecimento, cessar as cobranças desnecessárias, 
instruir às decisões e abraçar os traumas, estão para nós as terapias. Nelas encontram-se diversas 
ramificações, como a psicoterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, arteterapia, entre outras, 
mas aqui falarei nesta última, área da qual este artigo trata.

Metodologia: A disseminação da arteterapia em território brasileiro tem relação direta com os 
nomes de Nise da Silveira e Osório César, que deram um lindo e grande passo em relacionar a 
arte com saúde (REIS, 2014). Segundo Carvalho e Andrade (1995), nos anos de 1920-1930 Sigmund 
Freud, médico neurologista conhecido como criador da psicanálise, e Carl G. Jung, psiquiatra e 
psicoterapeuta fundador da psicologia analítica, levantaram as primeiras referências concretas ao 
que podemos chamar de mundo das imagens. A bagagem imagética possivelmente iniciou junto, 
ou logo em seguida, da evolução da espécie, como instrumento de aprendizado, nas memórias. 
Hoje os registros concretos dessas representações antigas podem ser observados nas paredes de 
cavernas e percorrem toda a história, de todos os continentes e povos humanos. Tudo ao nosso redor, 
especialmente na era digital, grita luz, formas, cores e texturas, elementos que dão materialidade às 
imagens, ou seja, somos envoltos por estímulos imagéticos e simbólicos. A menos que instigados 
a pensar, não notamos que tudo que nos cerca é criação de alguém, um produto eletrônico de um 
designer, um anúncio de um publicitário, um clipe de um cantor, uma foto de um artista, tudo 
pensado, projetado e desenvolvido por mentes artísticas que modelam nossa realidade. Alerto 
para o fato de que “[...] quanto mais avançadas forem as sociedades e as ideias, mais a arte será 
importante na busca de formas mais concretas de comunicação.” (RIBEIRO, 2002, p.23), e ainda 
assim, persevera o entendimento equivocado de que criatividade, criar arte (independente de seu 
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material), é exclusivo aos que nascem com um dom, se tornando irrelevante sua capacidade de 
expressão, identidade, sentir, flutuar, existir, apenas enquanto parte intrínseca e biológica do ser 
humano desde que existe nossa espécie. Desperta-se nas intervenções arteterapêuticas, justamente 
esse pertencimento da arte ao ser, restaurando a capacidade de acreditar no poder da criação. 
Transformando a potência externa em uma força criadora e expurgadora de sua situação interna, 
buscar em suas criações as significações concretas de impulsos que até então não entendia ou sequer 
conhecia. O entendimento de Reis (2014, p. 148) de que “[...] o fazer artístico se constitui como 
mediação no processo de autoconhecimento e de (re)significação do sujeito acerca de si próprio e 
de sua relação com o mundo.”, encontra-se também quando Ribeiro (2002, p. 126) fala que “[...] a 
complexidade das imagens nem sempre é desvendável, mas pode ajudar o cliente a exteriorizar e 
dar uma nova moldura a seus afetos e conflitos do passado[...]”. Cada vez se torna mais evidente 
a capacidade de transformação psíquica na arte, o que seria impossível ser descrito verbalmente, 
se materializa em desenhos, montagens, esculturas e tantas outras linguagens artísticas. Uma 
ferramenta que permite adentrar no íntimo e primitivo de nosso ser, trazendo à tona toda uma 
bagagem biológica, psíquica, social e espiritual.

Conclusão: Apreende-se que a arteterapia contempla a essência do ser humano, na criação 
artística temos um espaço de descobrimento. Não há contraindicações, o único requisito para 
iniciar essa caminhada é estar disposto a evoluir, aceitar esse convite e lançar-se para um voo sobre 
paisagens de tirar o fôlego, mundos desconhecidos, terras abandonadas, e povoar cada um deles 
com aceitação, carinho e arte.

Referências: CARVALHO, M. M. M. J.; ANDRADE, L. Q. A. (1995). Breve histórico do uso da arte em 
psicoterapia. In M. M. M. J Carvalho (Org.), A arte cura? Recursos artísticos em psicoterapia (pp. 27-38). 
Campinas, SP: Editorial Psy II.

RIBEIRO, M. A. G. Concepções e Funções da Arte na Arteterapia. 2014. 162 f. Dissertação (Mestrado) - 
Curso de Psicologia, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2002.

REIS, A. C. Arteterapia: a Arte como Instrumento no Trabalho do Psicólogo. Psicologia: Ciência e 
Profissão, Florianópolis, v. 1, n. 34, p. 142-157, 2014.
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Introdução: O capital humano é considerado um dos maiores ativos de uma organização, logo, 
é fundamental que os trabalhadores se encontrem satisfeitos, integrados e motivados, e ainda, 
que o clima organizacional seja positivo. De acordo com Marras (2011), a motivação refere-se à 
sentimentos e percepções que faz parte do intrínseco dos indivíduos, expressando a persistência 
e a intensidade dos trabalhadores na busca de seus objetivos. O clima organizacional, na visão de 
Schneider e Reichers (1990, p. 22), consiste na “percepção compartilhada da maneira como as coisas 
são no ambiente”. Tanto a motivação quanto o clima organizacional são temas pertinentes e que 
necessitam de mais pesquisas, principalmente na sua intersecção e no dia a dia das organizações, 
justificando esse estudo. Ao se relacionar os dois temas, emerge o objetivo desta pesquisa, a qual 
consiste em compreender qual é o impacto da motivação dos trabalhadores no clima organizacional, 
enfatizando a abordagem de Bergamini. 

Metodologia: O tema “motivação” ganhou notoriedade quando o psicólogo e professor 
Frederick Hezberg publicou o livro The motivation to work, que abrangendo a teoria dos dois 
fatores, destacou que é no meio laboral que o indivíduo encontra o maior fator motivacional 
(MARRAS, 2011). A motivação no ambiente de trabalho se manifesta, dentre outras maneiras, 
por uma pré-disposição do trabalhador a fazer com empenho e eficiência as tarefas que lhe são 
designadas, e agir com persistência, até o momento em que obtiver um resultado desejado, ou no 
mínimo, aceitável (TAMAYO; PASCHOAL, 2003). Conforme a teoria da motivação intrínseca de 
Bergamini (1996) a motivação se origina dentro da própria vida psíquica do indivíduo e decorre de 
um processo dinâmico que envolve a personalidade como um todo, sem desconsiderar os fatores 
extrínsecos relacionados. Logo, para sua elevação, faz-se necessário reconhecer a relevância de se 
adquirir novos conhecimentos e habilidades, e também o interesse por se aprimorar constantemente 
(BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2009). Ademais, compreendido que a motivação diz 
respeito ao indivíduo, o clima organizacional apresenta-se estruturado na percepção coletiva 
dos trabalhadores para com o ambiente laboral (LANZER, 2017), ou seja, consiste na “atmosfera 
resultante das percepções que os trabalhadores têm dos diferentes aspectos que influenciam seu 
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bem-estar e sua satisfação no dia-a-dia de trabalho” (BARÇANTE; CASTRO, 1995, p. 16). Um 
clima de trabalho poderá ser bom quando prevalecem atitudes positivas (alegria, dedicação, 
confiança, satisfação e motivação). O fator humano é crucial para o sucesso organizacional e os 
fatores como estresse, motivação, liderança, estão intimamente associados ao clima organizacional 
bem como à sua satisfação das necessidades pessoais. Desse modo, Bergamini e Coda (1997) 
reforçam que o clima organizacional reflete a tendência ou inclinação a respeito de até que ponto 
as necessidades da organização e das pessoas que dela fazem parte estariam efetivamente sendo 
atendidas, tornando-se esse um dos indicadores da eficácia organizacional. Logo, a relação entre a 
motivação e o clima organizacional ocorre de maneira gradativa e rápida, uma vez que a própria 
psicodinâmica do trabalho afirma que um modo de pensar, tanto encrustado de positividade 
quanto de negatividade, possui a capacidade de influenciar indivíduos ao entorno (LANCMAN; 
UCHIDA, 2003). Nesse sentido, Rodrigues e Reinert Junior (2020) referem que a motivação pode 
ser uma medida cabível e viável de ser aplicada na rotina laboral das organizações, sobretudo pelo 
fato de gerará melhorias no clima organizacional, com elevação na satisfação interna, que, por sua 
vez, gera maior ânimo produtivo, condiciona os trabalhadores a produzir mais e com qualidade, 
de modo a tornar possível que os objetivos gerais da organização venham a ser atingidos. Nessa 
lógica, não se pode negar que um modo de pensar deixa de se limitar ao intrínseco, mas ao coletivo 
propaga-se. 

Conclusão: Por meio desta pesquisa, ainda em desenvolvimento, chega-se a algumas evidências. 
O clima organizacional atua como um refletor de aspectos psicológicos individuais e coletivos, um 
deles, a motivação. Dada a relevância do capital humano, entende-se a necessidade de estratégias 
voltadas aos temas aqui estudados, os quais podem maximizar os benefícios para os trabalhadores 
e organizações.

Referências: BOHLANDER, G.; SNELL, S.; SHERMAN, A. Administração de recursos humanos. São 
Paulo: Cenage Learning, 2009. 

BERGAMINI. C. W. Motivação. São Paulo: Atlas, 1996.

BERGAMINI, C. W.; CODA, R. Psicodinâmica da vida organizacional: Motivação e Liderança. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1997.

LANZER, F. Clima e cultura organizacional: entender, manter e mudar. 2. Ed. Amstelveen: Lco Partners 
BV, 2017.

MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011.

TAMAYO, A.; PASCHOAL, T. A relação da motivação para o trabalho com as metas do trabalhador. 
Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 7, n. 4, p. 35, out.-dez. 2003.
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Introdução: Na Venezuela foi-se abandonado as premissas para possibilitar o desenvolvimento 
humano integral, agravando o processo migratório. Está-se perante um evento social de natureza 
temporal, que requer uma forte cooperação internacional. Identifica-se, entre outras dificuldades 
enfrentadas no início da jornada em países de chegada dos refugiados, é a complexidade ou a 
burocracia que é para organizar as informações sobre regularização migratória. Nesse sentido, 
pode ser destacado o Projeto de Extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Passo 
Fundo “Balcão do Migrante e do Refugiado”, o qual tem como objetivo prestar assistência jurídica e 
documental aos migrantes e refugiados. Tendo-se como objetivo pontuar o sentido e a importância 
da Justiça Restaurativa (em específico the non-conflictive peacemaking circles) – porque pode 
“cooperar” para sinergia de forças – trabalho em rede para a busca de soluções à complexidade da 
temática transversal dos refugiados venezuelanos no Brasil. 

Metodologia: Em um primeiro momento, será tratado o por quê e o desfazimento de alguns 
mitos sobre a Justiça Restaurativa (JR). A seguir será tratado o peacemaking circles como processos 
dialógicos na construção de paz. Finalmente, será possível refletir alguns elementos nessa temática, 
que é acima de tudo – humana/humanitária. Perfazendo o método dialético, através de revisão 
bibliográfica. Tendo a concepção de dialética fundamenta em Hegel. Para esse filósofo, a lógica e a 
história da humanidade seguem uma trajetória dialética, nas quais as contradições se transcendem, 
mas dão origem a novas contradições que passam a requerer solução, já que estabelece que os 
fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas 
influências políticas, econômicas, culturais, etc. Desta feita, de acordo com o Professor Antônio 
Carlos Gil, 2019, como a dialética privilegia as mudanças qualitativas, opõe-se naturalmente a 
qualquer modo de pensar em que a ordem quantitativa se torne norma. Por fim, será analisada a 
pessoa em um âmbito ampliado e redimensionado pela perspectiva da filosofia personalista. Esta 
proporciona preciosos subsídios na busca de compreensão da pessoa, pelo contexto do refugiado 
venezuelano, no processo de recepção, acolhida na comunidade. A Justiça Restaurativa (JR) não é 
um mapa e sim, uma bússola que aponta a direção para a construção de ambiente seguro e, dessa 
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forma, ter-se-á acolhimento, a cura, a reconexão dos vínculos das relações e traumas causados 
pela travessia e chegada até o país de destino, a qual será edificada, restaurada ou conectada. De 
acordo com Kay Pranis, professora americana, e idealizadora do método Círculos de Construção 
de Paz ou Círculos ou The Non-Conflictive Peacemaking Circles), dentro da Justiça Restaurativa 
(JR), o qual é um método de resolução de problemas, há a possibilidade de construir comunidades, 
de fortalecer comunidades, de proporcionar apoio, de gerar entendimento mútuo, de fortalecer 
relacionamentos e de criar espaços de processos de cura e transformação. Portanto, buscar-se-á 
construir coletivamente uma nova forma de vida, ou seja, permitir que uma nova realidade comece 
a tomar forma. Considera-se essencial nessa construção coletiva, a abordagem da JR, pelo professor 
Howard Zehr, de justiça trauma-informed, informada sobre o trauma, ele aduz três elementos 
principias na crise do trauma: a crise de autoimagem – ‘quem sou eu?’ (causada pelo efeito do 
desempoderamento), a crise de relacionamentos – ‘em quem posso confiar?’ (causada pelo efeito 
da desconexão) e a crise de significado – ‘no que eu acredito?’ (causada pelo efeito da desordem), 
efeitos esses conhecidos como os ‘3 Ds do trauma. A Justiça Restaurativa pode ser visualizada 
como uma bússola que aponta à direção para a construção de um ambiente seguro e, assim, ter-
se-á acolhimento, a cura, a reconexão dos vínculos das relações e traumas causadas pela travessia 
e chegada até o país de destino. 

Conclusão: Este artigo pretendeu suscitar o debate, a reflexão sobre alguns pontos da ampla 
gama de possibilidades da Justiça Restaurativa (JR) no que tange a sua aplicação, pelo método 
dos The No-Conflictive Peacemaking Circles para cooperar no cômpito de edificação do senso 
comunitário (trabalho em rede, na temática do refugiados e migrantes venezuelanos, quando 
adentram ao Brasil.

Referências: ARLÉ, D.G.G. A justiça restaurativa e o ministério público brasileiro. 1ª Ed. Belo Horizonte, 
São Paulo: D’Plácido, 2020.

CÁRITAS BRASILEIRA. Diagnóstico para Migra segura entrevistou centenas de migrantes venezuelanos 
no Brasil e no Equador. Disponível em: <http://caritas.org.br/noticias/diagnostico-para-migra-segura-
entrevistou-centenas-de-migrantes-venezuelanos-no-brasil-e-no-equador>. Acesso em: 22 jan. 2021.

COSTA, M.A. A consciência da pessoa humana na filosofia personalista de Karol Wojtyla. Editora: 
Inspirativa, 2020.

ZEHR, Howard. Trocando as lentes: justiça restaurativa para o nosso tempo. 3ª Ed. São Paulo: Palas 
Athena, 2018.
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Introdução: A minha experiência como estagiário voluntário do MEDIAJUR UPF – Programa de 
Extensão Universitária em Mediação e Justiça Restaurativa e participante do Grupo de Pesquisa 
em Meios Adequados de Soluções de Conflitos (MASC) proporcionou ressignificação, sentido, 
“animus” ao curso de Direito. Por quê? Como? Eles estão permitindo tangenciar a infinitude do 
Direito em possibilidades concretas para a comunidade e nós. Desta feita, oportuniza contato com 
operadores do Direito, profissionais de outras áreas do conhecimento e na persecução dessa tríade 
– dando novo sentido e significado ao aprendizado. Por exemplo, quando você experiencia o que 
a JR mudou na vida de uma família alquebrada por acusações de violência, estupro, prostituição, 
o quanto foi restaurada, pode-se dizer, isso, é um milagre, que ocorrem no transcurso da Justiça 
Restaurativa (JR). Impactante!!! Tendo-se como objetivo pontuar o sentido, a importância e os 
resultados da pesquisa e extensão (comunidade). 

Metodologia: A experiência da tríade Ensino, Pesquisa, Extensão conforme exposto, entre 
outras, além de ressignificar e revalorizar o ser aluno de Direito da UPF, podemos exemplificar 
os seguintes resultados, o artigo científico “O Refugiado Venezuelano e a Justiça Restaurativa: 
uma visão a partir do método peacemaking circles”, que pela transversalidade e trabalho em 
rede proporcionado, temos a orientação da Professora Ma. Micheli Piucco. Este artigo aborda a 
temática na Justiça Restaurativa (JR), em específico o método do peacemaking circles aplicado à 
integração dos refugiados venezuelanos que estão adentrando ao Brasil, devido à crise humanitária 
instaurada em seu país de origem. A priori, esse artigo foi enviado ao Anuário UPF, em junho e 
à Semana do Conhecimento, em julho de 2021, a qual possui a temática, não por coincidência, 
“A transversalidade da ciência e da tecnologia e inovação na solução dos problemas globais”. 
Além do mais, nesse processo de crescimento e experiências compartilhadas, deu azo ao artigo 
científico “A Justiça Restaurativa restringe quem a escolhe?” Com a questão-problema: “O Núcleo 
Permanente de Incentivo à Autocomposição – MEDIAR, do Ministério Público do Rio Grande do 
Sul (MP/RS), pelos princípios constitucionais da dignidade humana e da fraternidade, família e 
criança/juventude (artigos 226 e 227/CF) pode solicitar o arquivamento da denúncia de ação penal 
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pública incondicionada – violência sexual-estupro – pela instauração dos procedimentos da Justiça 
Restaurativa (JR), em casos de constituição de família e filho(s) em idade pueril?”. Perfazendo 
o método dialético, através de revisão bibliográfica. Evidencia-se, toda violência, em especial 
naquelas contra a dignidade sexual, a desconsideração da vontade da vítima abre espaço para 
um processo de vitimização secundária - assim entendida, nas palavras do professor espanhol 
Antonio Beristain, como o sofrimento imputado à vítima pelas “instituições mais ou menos 
diretamente encarregadas de ‘fazer justiça’: policiais, juízes, peritos, etc.”(Nova criminologia à 
luz do direito penal e da vitimologia. Brasília: Editora da UnB, 2000, p. 105). Portanto, buscar-se-á, 
através da premissa do perdão, (re)construir uma nova forma de vida, ou seja, permitir que uma 
nova realidade comece a tomar forma. Considera-se a abordagem da JR, pelo professor Zehr, de 
justiça trauma-informed, informada sobre o trauma, aduz três elementos principias na crise do 
trauma: a crise de autoimagem – ‘quem sou eu?’ (causada pelo efeito do desempoderamento), a 
crise de relacionamentos – ‘em quem posso confiar?’ (causada pelo efeito da desconexão) e a crise 
de significado – ‘no que eu acredito?’ (causada pelo efeito da desordem). A JR pode ser visualizada 
como uma bússola que almeja à direção para a construção de um ambiente seguro e, assim, ter-
se-á acolhimento, a cura, a reconexão dos vínculos das relações e traumas causados por ato(s) de 
extrema violência intrafamiliar, onde a vítima assume o protagonismo. 

Conclusão: Este relato de experiência pretendeu suscitar o debate, a reflexão sobre o trocar 
de lentes, da justiça punitiva, que causa dor para a JR, que restaura pessoas, relacionamentos e 
comunidade, a qual temos a oportunidade de pesquisar, debater, vivenciar através da efetivação 
da tríade UPF – Ensino/Pesquisa/Comunidade. De forma especial, impulsiona o meu sonho: 
Promotor de Justiça – Restaurativo.

Referências: ARLÉ, D.G.G. A justiça restaurativa e o ministério público brasileiro. 1ª Ed. Belo Horizonte, 
São Paulo:D’Plácido, 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347. Brasília, 
09 de setembro de 2015.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Resolução CNJ n° 225, de 31 de maio de 2016. Dispõe 
sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e de outras providências.
Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2289 .Acesso em: 31 mai. 2021.

COSTA, M.A. A consciência da pessoa humana na filosofia personalista de Karol Wojtyla. Editora: 
Inspirativa, 2020.

ZEHR, Howard. Trocando as lentes: justiça restaurativa para o nosso tempo. 3ª Ed. São Paulo: Palas 
Athena, 2018.
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Introdução: A relevância da discussão acerca da gestação de substituição, justifica-se pela 
crescente demanda de casais hetero ou homoafetivos, impossibilitados de ter filhos através da 
concepção via ato sexual, que buscam o apoio da biotecnologia, por meio das técnicas de reprodução 
humana assistida, para realizarem o desejo de conceber sua prole através ou não de seu material 
genético. Nesse aspecto, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar, através do método 
hipotético-dedutivo, qual solução jurídica deve ser tomada mediante o conflito de maternidade 
resultante da gravidez de substituição.

Metodologia: No Brasil há a presunção de que a maternidade é sempre certa, sendo identificada 
por sinais inequívocos, como a gravidez e o parto. Todavia, com os avanços da biotecnologia, 
no decorrer dos últimos anos surgiram novas possibilidades no campo da inseminação artificial, 
colocando em xeque a presunção até então adotada. Em geral, no caso de uma gestação 
convencional, a mãe biológica, a gestacional e a socioafetiva se fundem em uma mesma figura, 
contudo, há casos em que estas figuras podem se dissociar. Nesse aspecto, verifica-se que o conflito 
positivo de maternidade surge quando a mãe gestacional se nega a entregar à mãe socioafetiva, 
o bebê gerado em seu ventre após o seu nascimento, ou seja, quando duas mulheres alegam, 
simultaneamente, serem a mãe daquele indivíduo. No Brasil, a legislação não é muito clara 
quando o assunto é gestação de substituição, sendo que um dos únicos aparatos que se tem é 
a Resolução nº 2.013/2013 do Conselho Federal de Medicina, que apenas estabelece parâmetros 
para a realização do procedimento, não se imiscuindo nos vínculos de parentalidade. Além da 
Resolução, o §1º do artigo 17 do Provimento nº 63, da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) 
prevê que no caso de gestação por substituição não constará no registro de nascimento da 
criança o nome da mãe gestacional. MADALENO entende que os genitores serão aqueles que 
expressaram sua vontade de procriar, tomando as medidas necessárias para tanto, sendo que no 
caso da gravidez de substituição, os mesmos contarão com “a ajuda altruísta e desinteressada 
de uma mãe gestacional”. Ainda, ressalta que “A verdade afetiva deve bastar para a filiação, ou 
seja, os fundamentos sociológicos e psicológicos da parentalidade devem prevalecer, tanto que os 
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filhos adotivos, sem nenhum vínculo biológico, são considerados filhos do casal, em um conceito 
jurídico de filiação.” (2019, p. 589). O autor ainda enfatiza que a maternidade deve ser analisada 
sob o aspecto da “verdade afetiva e jamais sustentada na ascendência genética, porque essa, 
quando desligada do afeto e da convivência, apenas representa um efeito da natureza” (2019, p. 
529). No mesmo sentido, Ana Carolina Brochado Teixeira afirma que a verdadeira mãe é aquela 
que desejou a criança, tendo em vista que “a maternidade atravessa caminhos do afeto, e esse, por 
sua vez, percorre as trilhas do desejo” (TEIXEIRA, 2005 apud CARODI,). Assim, observa-se que na 
doutrina brasileira tem preponderado o entendimento de que a maternidade será definida pelos 
vínculos afetivos que caracterizam uma relação familiar. No mesmo sentido, Paulo Lobo refere 
que “Na realidade da vida, o estado de filiação de cada pessoa é único e de natureza socioafetiva, 
desenvolvido na convivência familiar, embora derive biologicamente dos pais, na maioria dos 
casos” (LOBO, 2004, p. 48). 

Conclusão: Diante do exposto, conclui-se que, mediante a ausência de legislação específica que 
regulamente o procedimento de gestação por substituição e que solucione eventuais conflitos de 
maternidade, a legislação deve procurar preencher as lacunas existentes com base na bioética, nos 
princípios de defesa dos direitos da criança, e sobretudo com foco no Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana.

Referências: LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma 
distinção necessária. Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em < https://
core.ac.uk/reader/211932230>. Acesso em 09 de junho de 2021.

MADALENO, Rolf. Direito de Família. 10ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020.

TEIXEIRA, Caroline Rocha Pereira. A maternidade de substituição e o conflito de presunção de 
maternidade certa: estudo de casos. Disponível em <https://revistajuridica.tjdft.jus.br/index.php/rdj/
article/view/33>. Acesso em 17 de junho de 2020.
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Introdução: O presente resumo refere-se a um plano de aula que pretende analisar a releitura da 
obra Corvos sobre Campo de Trigo (1890) do artista holandês Vincent Van Gogh (1853-1890), feita por 
Mauricio de Sousa (1935) em Pteranodontes sobre Campo de Trigo (1992), que encontra-se no livro 
História em Quadrões: Pinturas de Mauricio de Sousa (2002). Além disso, será feito uma conexão com 
a música Rabbit one da banda norte-americana Masters of Reality, presente no álbum Sunrise on the 
Sufferbus (1992) combinada com clipe anônimo. Isso para construir o conhecimento sobre o mundo 
através das experiências sensíveis que temos com a totalidade sensorial de nossos corpos. 

Metodologia: Mauricio de Sousa é conhecido pelos famosos quadrinhos da Turma da Mônica. 
E dentro dessa perspectiva o autor teve a iniciativa de despertar a curiosidade de seus leitores 
colocando os personagens da Turma da Mônica como protagonistas da história da arte. Nessa 
linha de pensamento, propomos uma experiência estética e museológica onde os protagonistas 
serão os alunos, que se tornam conscientes na sua forma de agentes transformadores da história, 
do mundo, e produtores de conhecimento e de cultura. Para completar ainda mais este jogo de 
perspectiva buscamos a banda Masters of Reality que brinca e questiona sobre a realidade que 
percebemos. Em um primeiro momento é feito um breve debate sobre arte, que é impulsionado 
por algumas perguntas, como: Na sua concepção, o que pode ser considerado arte? Você conhece 
algum artista? E obras artísticas? Você acha que a arte é importante no meio social? Você faz 
parte de alguma manifestação artística? Você conhece Maurício de Sousa? E Vincent Van Gogh? 
Já ouviu falar na banda Masters of Reality? O que você pensa que Maurício de Sousa, Vincent Van 
Gogh e Masters of Reality possuem em comum? Existem elementos que podem aproximar estes 
artistas? E, buscando trabalhar com os sentidos em sua totalidade, sugere-se entrar em contato 
com uma composição artística, como por exemplo, o recorte de formas (em anexos), de um coelho, 
de pássaros em voo e de raízes. Aliado com a leitura da página 44 do livro História em Quadrões: 
Pinturas de Mauricio de Sousa (2002), assim como, com a obra original de Vincent Van Gogh, Corvos 
sobre Campo de Trigo (1890) para depois chegar na releitura do Mauricio de Sousa Pteranodontes 
sobre Campo de Trigo (1992). Portanto, será projetado o clipe anônimo Rabbit one (1992) da banda 
Masters of Reality (https://www.youtube.com/watch?v=UbW_wcl6b7I). Podemos pensar além, 
como na história Alice no País das Maravilhas (1865) de Lewis Carroll, onde a figura do coelho abre 
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imensos campos de pensamentos para questionarmos a realidade que vivemos e que construímos 
diariamente. Sendo os coelhos, símbolos de curiosidade, a música Rabbit One tem desejo de ser um 
pássaro, um coelho, uma figura que em sua metamorfose constrói raízes, constrói cultura. Assim, 
utilizando da arte como inspiração para reflexão interna, mudemos a perspectiva das famosas 
obras de arte e pensemos. Conectados com o momento presente, refletindo sobre tudo o que nos 
constitui. Através de todos os questionamentos feitos anteriormente, sugerimos questionar, como 
se percebe o mundo agora? Se é possível colocar em palavras, ou imagens, ou em sons? Por fim, 
fazer o convite aos alunos para se expressarem livremente. 

Conclusão: Ao convidar os corpos sensíveis à uma experiência estética no encontro educativo, 
a despertar a curiosidade dos alunos em questionar o mundo, os apropria da capacidade de se 
tornarem agentes transformadores do mundo, produtores de conhecimento, de cultura, de utilizar 
toda a capacidade humana para sentir. O mundo só se constrói com a interação de seus habitantes. 

Referências: CARROL, L. Alice no país das maravilhas; Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. 
Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

GOGH, V. Corvos sobre Campo de Trigo. 1890. MASTERS OF REALITY.. Rabbit one. In: Sunrise on the 
Sufferbus. 1992. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UbW_wcl6b7I. Acesso em: 04 fev. 20.

SOUSA, M. História em Quadrões: Pinturas de Mauricio de Sousa. São Paulo: Globo, 2002.

______. Pteranodontes sobre Campo de Trigo (1992). In: História em Quadrões: Pinturas de Mauricio de 
Sousa. São Paulo: Globo, 2002.



Página 1420

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DA 

MEDICINA TRANSFUSIONAL EM MEIO A PANDEMIA: 

DESAFIOS E APRENDIZADOS 

Autor Principal: Manuela Meinhardt Pinheiro dos Santos

manuhmps@hotmail.com

Coautores: Manuela Meinhardt Pinheiro dos Santos; Francesco Enrico Cozer Piassa; Gabriela kohl 
Hammacher; Luísa Fanton Pelle; Luiza Mattos Volpi; Mylena Munaro Bruschi; Saulo Bueno de Azeredo; 

Vitor Dalepiane Rossato; Valentine Laimer de Camargo; Guilherme Loronha Bertoncelo; Nicolle 
Mesquita Salvadori; Rafaela Amaro Link; Júlia Lange Rech; Luciano de Oliveira Siqueira; Cristiane da Silva 

Rodrigues de Araújo

Orientador: Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência

 

Introdução: A extensão universitária é a comunicação que se estabelece entre universidade e 
sociedade visando à produção de conhecimentos e à interlocução das atividades acadêmicas de 
ensino e de pesquisa, através de processos ativos de formação. O Projeto de Extensão Doação de 
Sangue, integrante do programa ComSaúde, atua desde 2015 buscando unir o meio acadêmico 
e a sociedade através de um conhecimento compartilhado sobre os processos que se traduzem 
na doação de sangue. Com diversas ações conscientizadoras, é possível resumir o objetivo final 
do projeto de maneira simples: atrair novos doadores e fidelizar os antigos. Deparando-se com 
a realidade da pandemia de COVID-19, o Projeto de Extensão Doação de Sangue foi obrigado 
a desenvolver um plano de enfrentamento. Nesse cenário, novas metodologias e plataformas 
tiveram que ser implementadas a fim de atender às demandas emergentes identificadas nesse 
período no município de Passo Fundo/RS e região.

Metodologia: Frente aos novos desafios presentes na pandemia de COVID-19, o Projeto de 
Extensão Doação de Sangue passou por um processo de reinvenção de suas antigas práticas 
extensionistas, utilizando novas metodologias e plataformas a fim de atender às demandas 
emergentes identificadas nesse período no município de Passo Fundo/RS e região. Nesse 
contexto, no mês de junho de 2020 foram elaborados conteúdos de mídia digital com divulgação 
em redes sociais sobre o “Mês Vermelho”, intensificando ações de conscientização da importância 
da doação de sangue, especialmente durante a pandemia. Cinco vídeos foram criados com a 
intenção de disseminar informações e reiterar a importância das doações de sangue em meio a 
pandemia, elucidar os principais critérios de inclusão e de exclusão de doadores considerando 
as atualizações da nota técnica nº 13/2020 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020), desmistificar 
doenças transmissíveis pelo sangue e orientar quanto às particularidades dos doadores acima 
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de 60 anos. Em agosto foi realizada uma transmissão ao vivo para os idosos que frequentam o 
Centro de Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de Passo Fundo (CREATI-UPF), por 
meio do grupo do Facebook dessa mesma instituição. Foi abordado a temática do ciclo do sangue 
e as consequências sofridas nesse processo no período de pandemia. Com o intuito de aproximar 
ainda mais os idosos ao processo de doação de sangue e por ser uma fonte de disseminação de 
informação para seus familiares e amigos, disponibilizou-se um vídeo explicativo para acessar o 
Agente Conversacional Hemozito, o qual contém as principais dúvidas e informações sobre o tema, 
desenvolvido em parceria pela UPF e o Serviço de Hemoterapia do HSVP. Na sequência, aplicou-
se uma pesquisa de satisfação aos participantes para avaliar o nível de aceitação da tecnologia por 
parte dessa população em especial. Além disso, os integrantes do projeto de extensão formataram e 
desenvolveram durante o mês de agosto de 2020 o e-book intitulado “Doação de Sangue em Tempos 
de COVID-19: guia para doação segura e responsável”, diante do aumento da interconectividade 
digital no período de pandemia. O material foi produzido como uma publicação do projeto de 
extensão ComSaúde, alinhada com o projeto de pesquisa “Gestão e Promoção do Conhecimento 
Médico via Desenvolvimento de Serious Games Aplicados a Formação Médica e Gerontecnologia”. 
O projeto foi elaborado para disponibilização otimizada em dispositivos móveis, visando servir 
como guia e incentivo à doação de sangue durante o período da pandemia. O e-book, disponível 
gratuitamente na página do Facebook Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, 
foi elaborado no formato de perguntas e respostas lúdicas ilustradas, com o objetivo de abordar de 
forma prática os principais tópicos sobre a doação sanguínea, enfatizando indicações e restrições 
para uma doação segura, especialmente em um período de pandemia. 

Conclusão: Compete aos projetos de extensão universitária integralizar ações sociais e 
educacionais, baseadas em informações qualificadas e em conformidade com as singularidades 
comunitárias e do sistema público de saúde. A pandemia vivenciada fomentou a criação de novos 
recursos, principalmente os tecnológicos, que hoje mostram-se como alternativas efetivas para a 
continuidade das atividades extensionistas.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Nota técnica n. 13/2020- CGSH/DAET/SAES/MS. 
Atualização dos critérios técnicos contidos na Nota técnica n. 5/2020CGSH/DAET/SAES/MS para 
triagem clínica dos candidatos à doação de sangue relacionados ao risco de infecção pelo SARSCoV2 (vírus 
causador da COVID19). Brasília, 2020.

DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das 
metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. Revista Thelma, Lajeado/RS, v. 14, n. 1, p. 268-
288, 2017. DOI 10.15536/thema.14.2017.268-288.404. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/313960490_Os_principios_das_metodologias_ativas_de_ensino_uma_abordagem_teorica. 
Acesso em: 03 ago. 2021. 
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Introdução: O SARS-CoV-2 é um vírus altamente infeccioso e por ser uma doença nova, ocorrem 
descobertas diárias acerca de sua transmissão e de formas de prevenção, não havendo comprovação 
da transmissão transfusional. Sendo as orientações de medidas de segurança para precaução do 
contágio, a quarentena e o distanciamento social. Contudo, essas vêm impactando negativamente 
a doação de sangue e a transfusão sanguínea. Diante disso, o Projeto de Extensão e de Pesquisa 
“Os Quatro Pilares para a obtenção da segurança transfusional” viu a necessidade de entender os 
impactos da pandemia COVID-19 na medicina transfusional, traçar o perfil dos doadores regulares 
durante a pandemia, investigar fatores de risco hematológicos com a maior suscetibilidade de 
infecção, comparar nossos resultados a outros estudos epidemiológicos realizados no mundo, 
além de gerar meios informativos sobre a pandemia à comunidade, fomentados em informações 
cientificamente provadas, assegurando uma doação segura.

Metodologia: Tendo em vista os três pilares da universidade (extensão, pesquisa e ensino), o 
projeto de extensão e pesquisa desenvolveu produções científicas para determinar os impactos 
da pandemia na medicina transfusional na nossa região. Nesse sentido, a partir do projeto de 
pesquisa “Medicina Transfusional Durante a Pandemia de COVID-19: Experiência de um Serviço 
de Hemoterapia” foram elaboradas duas vertentes de interesse: doação e transfusão. A partir delas, 
foram desenvolvidos dois estudos, sendo eles: “Prevalência dos tipos sanguíneos e a medicina 
transfusional na infecção por Covid-19” e “Doação de Sangue e a Pandemia de COVID-19: 
Experiência de um Serviço de Hemoterapia”. O primeiro identificou os pacientes com teste de 
PCR positivo no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) no município de Passo Fundo/RS e que 
necessitaram de transfusão de hemocomponentes de março a julho de 2020, e correlacionou a 
prevalência e a gravidade destes casos com os diferentes tipos sanguíneos e o fator Rh associado. 
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Posteriormente, os resultados obtidos foram comparados aos resultados encontrados com estudos 
epidemiológicos realizados no âmbito mundial. Já, a segunda pesquisa citada buscou mensurar a 
influência da pandemia e as medidas de distanciamento social na doação de sangue, além de traçar 
o perfil dos doadores que mantiveram doações regulares, evidenciar os motivos de inaptidão clínica 
à doação e elucidar estratégias aplicadas no Serviço de Hemoterapia do HSVP para a mobilização 
de doadores. Contudo, tendo em vista a grande quantidade de questionamentos que surgiram 
durante a pandemia, a imensa quantia de informações produzidas no período e a disseminação 
de materiais falsos, surgiu a necessidade de levar à comunidade conteúdo e considerações de 
qualidade, fomentadas em pesquisas clínicas e comprovações científicas, para gerar o ensino não só 
universitário mas da comunidade integralmente. Nesse sentido, foi elaborado uma cartilha virtual 
em conformidade com o projeto de pesquisa “Gestão e Promoção do Conhecimento Médico via 
Desenvolvimento de Serious Games Aplicados a Formação Médica e Gerontecnologia”, formatado 
para apresentação otimizada em dispositivos móveis, disponibilizada gratuitamente para 
download na internet, intitulada “Doação de Sangue em Tempos de COVID-19 – Guia para doação 
segura e responsável”, com o objetivo servir como informativo e incentivo à doação de sangue 
durante o período da pandemia. Além disso, foi elaborado um livro digital “Existem Doenças 
Transmissíveis pelo Sangue?”, esclarecendo quais patologias possuem esse meio de transmissão 
transudional, abordando desde doenças muito conhecidas como HIV, mas também adentrando no 
mérito do Coronavírus. Com ele, busca-se esclarecer quais enfermidades são testadas no processo 
de doação e as mudanças na na triagem clínica, como os novos impeditivos para a doação de 
sangue caso o candidato seja suspeito de contaminação com o vírus, conforme a Nota Técnica n. 
13/2020 (Ministério da Saúde, 2020). 

Conclusão: A UPF contribui com a comunidade científica com pesquisas e análises de dados 
epidemiológicos do período da pandemia. Além de criar um canal de comunicação confiável e 
qualificado à população e que pode ser usado futuramente para a construção de novos protocolos 
de enfrentamento a pandemias que possam ocorrer futuramente, principalmente relacionados ao 
impacto gerado na medicina transfusional.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica n. 13/2020-CGSH/DAET/SAES/MS. 
Atualização dos critérios técnicos contidos na Nota Técnica n. 5/2020-CGSH/DAETSAES/MS para 
triagem clínica dos candidatos à doação de sangue relacionados ao risco de infecção pelo SARSCoV2 (vírus 
causador da COVID 19). República Federativa do Brasil, Brasília, 2020

UNESCO. Protecting and Transforming Education for Shared Futures and Common Humanity A Joint 
Statementon the COVID?19 Crisis International Commission on the Futures of Education. Paris: Unesco, 
14 abr. 2020. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373207/PDF/373207eng.pdf.
multi. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 25978619.0.0000.5342
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Introdução: Esse artigo objetiva discutir a relação entre Leonel Brizola e os governos dos Estados 
Unidos da América entre os anos de 1961 a 1979. Brizola ganhou destaque internacional com o 
Movimento da Legalidade, por ocasião da renúncia do então presidente Jânio Quadros e a recusa 
das forças armadas a permitir a posse do vice-presidente João Goulart, como previa a constituição. 
Durante o governo Goulart, Brizola foi um dos principais influenciadores das chamadas “reformas 
de base”, que previam as reformas agrária, bancária, fiscal, urbana, administrativa e universitária. 
A defesa das reformas foi um dos principais desencadeadores do golpe de 1964, promovido pelas 
Forças Armadas e apoiado por setores da sociedade, como a imprensa, parte da classe média, parte 
da Igreja Católica, dentre outros. Os documentos disponibilizados do Departamento de Estado 
dos Estados Unidos mostram que o país norte-americano investigou e acompanhou o processo 
que resultou no golpe.

Metodologia: As fontes de pesquisa utilizadas na tese são, como fontes primárias, documentos 
oficiais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, comunicações entre o Departamento 
e as Embaixadas brasileiras, documentação da Casa Branca e da CIA (Agência Central de 
Inteligência); Documentos oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Discursos de 
Leonel Brizola entre o período compreendido; Anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Sul e da Câmara de Deputados de Brasília. Como fontes secundárias foram utilizados reportagens 
e dados de jornais brasileiros e estadunidenses, bem como dados geográficos e estatísticos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir da análise feita da documentação 
exposta, constatamos que os Estados Unidos realizou um extenso processo de acompanhamento 
e investigação de Leonel Brizola, principalmente no período entre os anos de 1961 a 1964, mas 
também entre os anos de exílio, ocorrendo uma mudança de postura do país na década de 1970, 
especialmente em 1976 com a eleição de Jimmy Carter e a implantação da nova política de direitos 
humanos. Os Estados Unidos realizaram uma extensa investigação e acompanhamento de Leonel 
Brizola entre os anos de 1961 a 1964 por entender que Brizola era o principal influenciador de 
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reformas estruturais, principalmente da reforma agrária, e um grande opositor à influência que 
os Estados Unidos tinham no Brasil, através de programas como a Aliança para o Progresso e 
o Corpo da Paz. Da mesma forma, as empresas estadunidenses que possuíam concessionárias 
no Brasil, como foi o caso da AMFORP e ITT, encampadas no governo Brizola no RS, também 
influenciaram no entendimento que Brizola representava um perigo aos interesses políticos, sociais 
e econômicos dos Estados Unidos no Brasil. As motivações para estudar esse tema de pesquisa 
estão relacionadas com os incessantes questionamentos que os historiadores têm feito a respeito 
do processo que culminou com o golpe civil-militar de 1964. Em um país como o Brasil, onde a 
primeira experiência democrática foi alcançada apenas a partir de 1945, e interrompida poucos 
anos depois, estudar os motivos que ocasionaram a instauração da ditadura de 1964 significa 
compreender que o desenvolvimento do país, das liberdades, dos direitos humanos, passa pela 
defesa da democracia, e pela compreensão desse processo. 

Conclusão: Leonel Brizola defendeu o nacionalismo, o anti-imperialismo, as reformas de base, e 
criticou o que denominou como processo espoliativo, a interferência dos Estados Unidos no Brasil, 
através de programas que visavam interferir e influenciar no patrimônio do país, o que levou os 
Estados Unidos a acompanharem a trajetória de Leonel Brizola e a considerar o político um perigo 
aos interesses dos EUA. 

Referências: BANDEIRA, Moniz. Brizola e o trabalhismo. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 
BANDEIRA, Moniz. Brasil e Estados Unidos: a rivalidade emergente. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2011.

FERREIRA, Jorge. João Goulart: uma biografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

FICO, Carlos. O Grande Irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo: o governo dos Estados 
Unidos e a ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

GOMES, Angela Maria de Castro. A invenção do trabalhismo. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 
REMOND, René. Por uma história política. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
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Introdução: O estudo de materiais, estruturas e interfaces cerâmicas envolve uma vasta área 
de conhecimento técnico e científico, tendo alto valor clínico por consequência de suas indicações 
e efetividade mecânica e estética. Dessa forma, a avaliação de uma interface cerâmica-cimento 
resinoso, considerando os diversos aspectos da superfície dos aderentes e os diferentes adesivos, 
deve beneficiar na longevidade da adesão e, por consequência, da restauração. Contudo, o presente 
estudo se propôs a revisar a literatura de forma sistemática para avaliar o comportamento adesivo 
de zircônias de alta translucidez.

Metodologia: Uma pesquisa bibliográfica foi realizada na base de dados PubMed limitada a 
artigos em língua inglesa publicados entre 2011 e março de 2021. As cerâmicas a base de zircônia, 
sendo a mais popular a zircônia tetragonal policristalina estabilizada com ítria (Y-TZP), apresentam 
a maior tenacidade à fratura (5 a 10 MPa•m½) entre as cerâmicas odontológicas, e estão sendo 
fabricadas com maior estética para serem utilizadas na forma monolítica para ampliar as aplicações 
clinicas. As cerâmicas 3Y-TZP, são as mais opacas (menos estéticas) mas muito utilizadas como 
infraestrutura em coroas e pontes totalmente cerâmicas. A zircônia 3Y-PSZ tem os maiores valores 
de tenacidade à fratura, resistência à flexão e opacidade de todos os tipos de zircônia. Sua opacidade 
e alto valor de cor limitam o uso geral em restaurações posteriores. As propriedades cerâmicas, tais 
como o módulo de elasticidade, translucidez e tenacidade a fratura são variáveis, dependendo da 
composição e tamanho das partículas de zircônia e tipo e quantidade de estabilizador. A primeira 
geração de zircônia, apresenta alta opacidade, alta resistência e tenacidade. O principal objetivo 
das gerações seguintes foi aprimorar as propriedades estéticas desse material, que apresentam 
maior translucidez, mas menor resistência e dureza. Assim, a zircônia tem sido utilizada com 
maior frequência na odontologia por apresentar propriedades biomecânicas superiores que estão 
associadas ao seu arranjo estrutural cristalino, o que também à torna resistente ao ataque ácido, 
dificultando os procedimentos adesivos. Em decorrência disso, desenvolveu-se tratamentos 
mecânicos e químicos para suprir os requisitos de adesão na odontologia, sendo os mais utilizados 
o jateamento com partículas de alumina e a silicatização. Em zircônias de alta translucidez, a 
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silicatização e o jateamento de óxido de alumínio produzem um aumento da rugosidade superficial 
e, consequentemente, a retenção micromecânica favorecendo os mecanismos de adesão.

Conclusão: Zircônias de alta translucidez, apresentam propriedades mecânicas inferiores às 
convencionais, porem são mais estéticas. Considerando adesão, em termos imediatos, apresenta 
resultados contraditórios, sendo necessário uma avaliação em longo termo para confirmar uma 
adesão eficiente.

Referências: 1. DELLA BONA, A. Adesão às cerâmicas: evidências científicas para o uso clínico. São Paulo: 
Artes Médicas, 2009.

2. ABDULMAJEED A.; SULAMAIN T.; ABDULMAJEED A.; BENCHARIT S.; NÄRHI T. Fracture Load of 
Different Zirconia Types: A Mastication Simulation Study. J Prosthodont, v. 29, n. 9, p. 787- 791, 2020.

3. ZHANG, Y.; LAWN, BR. Novel zirconia materials in dentistry. J Dent Res, v. 97, n. 2, p. 140-147, 2017.

4. AUNG, SSMP.; TAKAGAKI, T.; LYAN, S.K.; IKEDA, M.; INOKOSHI, M.; SADR, A.; NIKAIDO, T.; 
TAGAMI, J. Effects of alumina-blasting pressure on the bonding to super/ultra-translucent zirconia. Dent 
Mater, v. 35, n. 5, p. 730–739, 2019.
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Introdução: O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de uma música composta para a 
melhoria do sono em pessoas idosas com insônia. O estudo é um ensaio clínico randomizado 
aberto não cego. Para verificar a eficiência da música a amostra foi dividida em dois grupos. O 
grupo intervenção testou a música composta para este fim; já o grupo controle utilizou duas 
composições de Mozart. A amostra foi constituída por 11 pessoas idosas, com idade igual ou 
superior a sessenta anos, sorteadas aletoriamente, sendo que cinco idosos participaram do grupo 
intervenção e os demais no grupo controle. Foram excluídas do estudo pessoas idosas que fazem 
uso de medicamento para dormir ou que tinham diagnóstico de outros distúrbios de sono, além da 
insônia. A qualidade do sono foi avaliada por meio do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg, 
instrumento validado em português. Houve redução das médias dos escores da escala de Pittsburg 
para ambos os grupos. A música composta apresentou melhor desempenho.

Metodologia: 1 METODOLOGIA 1.1 Delineamento e amostra do estudo O estudo é um ensaio 
clínico randomizado aberto (não cego). A amostra foi composta por onze pessoas participantes 
do Clube Recreativo Juvenil para a Terceira Idade (Crejuti) do município de Passo Fundo/RS. A 
amostra foi constituída por pessoas idosas com diagnóstico de insônia crônica, com idade igual 
ou superior a sessenta anos, sorteadas aletoriamente. Foram excluídas do estudo as pessoas idosas 
que faziam uso de medicamento para dormir ou que tinham diagnóstico de outros distúrbios 
de sono, além da insônia. 1.2 Coleta de dados Dados demográficos e clínicos foram obtidos 
por entrevista dos idosos voluntários. A qualidade do sono foi avaliada por meio do Índice de 
Qualidade do Sono de Pittsburg, instrumento validado em português (BERTOLAZI et al., 2012). 
Tal questionário foi aplicado antes de se iniciar o período de três semanas de intervenção musical 
e ao fim desta. Utilizou-se, também, o estudo de parâmetros do ciclo sono-vigília por meio de 
monitoramento com actígrafo de pulso utilizado durante a semana que antecedeu a intervenção 
musical e na última semana do período desta. 2 INTERVENÇÕES As intervenções musicais foram 
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duas, alocadas randomicamente, mas aplicadas da mesma forma. O grupo intervenção, composto 
por seis pessoas, ouviu a composição musical idealizada para o sono; o grupo controle, composto 
por cinco pessoas, ouviu duas músicas de Mozart, concerto para dois pianos em Ré maior K 448 
e a sinfonia número 40 em sol menor KV 550. As músicas foram gravadas em formato MP3 e 
armazenadas em dispositivo móvel (pen drive), o qual foi acoplado em pequena caixa de som 
repousando sobre o criado mudo do quarto de cada paciente, em distância estandardizada de 
meio metro da cabeça do participante, na mesma altura da cama. A caixa de som e o pen drive 
foram fornecidos pelos pesquisadores para uso exclusivo pelo participante somente durante o 
período do estudo. As caixas de som foram calibradas, com o auxílio de decibelímetro, para emitir 
som entre 30 e 50 dB, que é tida como um faixa de bom conforto acústico musical conforme estudo 
prévio (PAPALAMBROS et al., 2017). A duração da exposição musical, em qualquer um dos 
dois casos, foi de cinquenta minutos. Tal período é próximo àquele utilizado em estudos prévios 
(HARMAT; TAKÁCS; BÓDIZA, 2008; LAI; GOOD, 2005). RESULTADOS Inicialmente foram 
randomizados 16 pessoas idosas, sendo que 11 delas completaram o estudo. As pessoas idosas 
que desistiram apontaram que não gostaram de dormir com música, sendo que quatro tinham sido 
randomizadas para o grupo controle (Mozart) e apenas uma para o grupo intervenção (música 
composta) 3 CONCLUSÃO A qualidade do sono melhorou para ambos os grupos avaliados. A 
música composta apresentou melhor desempenho.

Conclusão: Destaca-se que neste estudo foram apresentados resultados preliminares. Descata-se, 
ainda, que não foram apresentados os resultados dos parâmetros do ciclo sono-vigília mensurados 
por meio de monitoramento com actígrafo de pulso. O tamanho da amostra definido no projeto 
de dissertação é quarenta pessoas idosas. O processo de intervenção continuará sendo realizado. 

Referências: BERTOLAZI, A. N. et al. Validation of the Brazilian Portuguese version of the Pittsburgh 
Sleep Quality Index. Sleep Med, v. 12, p. 70-75, 2011.

HARMAT, L.; TAKÁCS, J.; BÓDIZA, R. Music improves sleep quality in students. Journal of Advanced 
Nursing, v. 62, n. 3, p. 327-335, 2008.

PAPALAMBROS, N. A. et al. Acoustic enhancement of sleep slow oscillations and concomitant memory 
improvement in older adults. Front Hum Neurosci, v. 11, p. 109. 2017.
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Introdução: O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de uma música composta para a 
melhoria do sono em pessoas idosas com insônia. O estudo é um ensaio clínico randomizado 
aberto não cego. Para verificar a eficiência da música a amostra foi dividida em dois grupos. O 
grupo intervenção testou a música composta para este fim; já o grupo controle utilizou duas 
composições de Mozart. A amostra foi constituída por 11 pessoas idosas, com idade igual ou 
superior a sessenta anos, sorteadas aletoriamente, sendo que cinco idosos participaram do grupo 
intervenção e os demais no grupo controle. Foram excluídas do estudo pessoas idosas que fazem 
uso de medicamento para dormir ou que tinham diagnóstico de outros distúrbios de sono, além da 
insônia. A qualidade do sono foi avaliada por meio do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg, 
instrumento validado em português. Houve redução das médias dos escores da escala de Pittsburg 
para ambos os grupos. A música composta apresentou melhor desempenho.

Metodologia: 1 METODOLOGIA 1.1 Delineamento e amostra do estudo O estudo é um ensaio 
clínico randomizado aberto (não cego). A amostra foi composta por onze pessoas participantes 
do Clube Recreativo Juvenil para a Terceira Idade (Crejuti) do município de Passo Fundo/RS. A 
amostra foi constituída por pessoas idosas com diagnóstico de insônia crônica, com idade igual 
ou superior a sessenta anos, sorteadas aletoriamente. Foram excluídas do estudo as pessoas idosas 
que faziam uso de medicamento para dormir ou que tinham diagnóstico de outros distúrbios 
de sono, além da insônia. 1.2 Coleta de dados Dados demográficos e clínicos foram obtidos 
por entrevista dos idosos voluntários. A qualidade do sono foi avaliada por meio do Índice de 
Qualidade do Sono de Pittsburg, instrumento validado em português (BERTOLAZI et al., 2012). 
Tal questionário foi aplicado antes de se iniciar o período de três semanas de intervenção musical 
e ao fim desta. Utilizou-se, também, o estudo de parâmetros do ciclo sono-vigília por meio de 
monitoramento com actígrafo de pulso utilizado durante a semana que antecedeu a intervenção 
musical e na última semana do período desta. 2 INTERVENÇÕES As intervenções musicais foram 
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duas, alocadas randomicamente, mas aplicadas da mesma forma. O grupo intervenção, composto 
por seis pessoas, ouviu a composição musical idealizada para o sono; o grupo controle, composto 
por cinco pessoas, ouviu duas músicas de Mozart, concerto para dois pianos em Ré maior K 448 
e a sinfonia número 40 em sol menor KV 550. As músicas foram gravadas em formato MP3 e 
armazenadas em dispositivo móvel (pen drive), o qual foi acoplado em pequena caixa de som 
repousando sobre o criado mudo do quarto de cada paciente, em distância estandardizada de 
meio metro da cabeça do participante, na mesma altura da cama. A caixa de som e o pen drive 
foram fornecidos pelos pesquisadores para uso exclusivo pelo participante somente durante o 
período do estudo. As caixas de som foram calibradas, com o auxílio de decibelímetro, para emitir 
som entre 30 e 50 dB, que é tida como um faixa de bom conforto acústico musical conforme estudo 
prévio (PAPALAMBROS et al., 2017). A duração da exposição musical, em qualquer um dos 
dois casos, foi de cinquenta minutos. Tal período é próximo àquele utilizado em estudos prévios 
(HARMAT; TAKÁCS; BÓDIZA, 2008; LAI; GOOD, 2005). RESULTADOS Inicialmente foram 
randomizados 16 pessoas idosas, sendo que 11 delas completaram o estudo. As pessoas idosas 
que desistiram apontaram que não gostaram de dormir com música, sendo que quatro tinham sido 
randomizadas para o grupo controle (Mozart) e apenas uma para o grupo intervenção (música 
composta) 3 CONCLUSÃO A qualidade do sono melhorou para ambos os grupos avaliados. A 
música composta apresentou melhor desempenho.

Conclusão: Destaca-se que neste estudo foram apresentados resultados preliminares. Descata-se, 
ainda, que não foram apresentados os resultados dos parâmetros do ciclo sono-vigília mensurados 
por meio de monitoramento com actígrafo de pulso. O tamanho da amostra definido no projeto 
de dissertação é quarenta pessoas idosas. O processo de intervenção continuará sendo realizado. 

Referências: BERTOLAZI, A. N. et al. Validation of the Brazilian Portuguese version of the Pittsburgh 
Sleep Quality Index. Sleep Med, v. 12, p. 70-75, 2011.

HARMAT, L.; TAKÁCS, J.; BÓDIZA, R. Music improves sleep quality in students. Journal of Advanced 
Nursing, v. 62, n. 3, p. 327-335, 2008.

PAPALAMBROS, N. A. et al. Acoustic enhancement of sleep slow oscillations and concomitant memory 
improvement in older adults. Front Hum Neurosci, v. 11, p. 109. 2017.
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Introdução: Apesar dos resíduos de serviço de saúde (RSS) representarem apenas 2% do total de 
resíduos sólidos, destacam-se pela importância do seu descarte correto, pois esses resíduos podem 
culminar na contaminação do ambiente. Os RSS são definidos como todos aqueles resultantes do 
atendimento à saúde animal e humana. Há nessa discussão relevância política, econômica e social 
e por tal razão a necessidade de conhecer os métodos envolvidos na destinação dos resíduos dos 
serviços de saúde e em especial no contexto acadêmico. O trabalho foi realizado na disciplina de 
Saúde Coletiva Ética e Sociedade do curso de medicina. Os objetivos do trabalho foram conhecer 
e discutir o manejo dos resíduos dos serviços de saúde em instituições de Passo Fundo, conhecer 
a legislação pertinente ao tema, conhecer as diretrizes institucionais e o manejo dos resíduos 
nos estabelecimentos e discutir sobre como ocorre o manejo e destinação dos resíduos pelos 
estabelecimentos.

Metodologia: Foi realizada pesquisa exploratória sobre processos de manejo dos RSS, partindo 
de revisão bibliográfica, visitas guiadas e questionários respondidos por representantes de serviços 
de saúde privados. O estudo de campo visou à extração de informações diretamente da realidade 
do objeto de estudo e as entrevistas possibilitaram a reunião das informações necessárias. A 
Resolução da Diretoria Colegiada número 222 de 2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos RSS foi utilizada como referencial para 
as análises. A visita a um hospital evidenciou que a RDC é seguida como diretrizes institucionais 
relativas ao manejo dos RSS. Os resíduos perfurocortantes ou escarificantes são armazenados 
em tonéis plásticos de parede rígida reutilizando embalagens de produtos consumidos no 
estabelecimento. Os recipientes vazios de medicamentos sofrem autoclavagem por empresa 
terceirizada, para redução de eventual carga microbiana ou biológica, após, são encaminhados a 
aterro sanitário de classe química. Dias (2018), pontuou que os danos ambientais causados por RSS 
estão diretamente relacionados ao potencial de contaminação por patógenos presentes nos materiais 
descartados. Dentre RSS do grupo A estão peças anatômicas armazenadas em refrigerador no 
abrigo temporário. Os RSS do Grupo D não apresentam risco biológico, químico ou de radiação, 
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à saúde ou ao meio ambiente. Tais RSS são segregados e destinados conforme a possibilidade 
de reciclagem e destinação final, de acordo com a RDC. Visita em clínica médica e odontológica 
foi verificada a produção de três tipos de resíduos: comuns para os quais utilizam saco da cor 
cinza ou azul, resíduos biológicos para os quais utilizam sacos vermelhos ou, preferencialmente, 
brancos leitosos. São utilizados coletores de materiais perfurocortantes disponíveis no mercado. 
Esses RSS não podem ser armazenados dentro da empresa até o recolhimento, ficam em bombona 
até serem recolhidos por empresa terceirizada para transporte e destinação final adequados. 
Foi realizada visita guiada em duas redes de farmácia da cidade. Os resíduos produzidos nos 
estabelecimentos pertencem aos grupos: A, B, D e E e são acondicionados temporariamente em 
recipientes de paredes rígidas e com tampa de 50L ou 200L até a coleta da empresa especializada. 
Sendo que, todos passam por tratamento de autoclavagem ou de incineração, após o processo 
vão para aterro sanitário. O gerenciamento correto dos RSS é necessário para garantir a segurança 
dos trabalhadores da área da saúde, da comunidade e do ambiente, ao aplicar, para isso, técnicas 
especiais para minimizar o potencial infeccioso degradante e poluente desses materiais (CLOCK 
e OLIVEIRA, 2017). Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais no ano de 2019 houve uma produção per capita de 1,213 kg/hab. E ainda, 36% dos 
municípios brasileiros destinam os RSS coletados sem nenhum tratamento prévio (ABRELPE, 
2020).

Conclusão: O manejo dos RSS nos serviços visitados ocorre, majoritariamente, alinhados às 
diretrizes da RDC 222, salientamos que esse é um recorte da realidade considerando as dimensões 
do Brasil, ainda é necessário percorrer um grande trajeto para o manejo correto da totalidade dos 
RSS. Os objetivos da disciplina foram alcançados, a metodologia e a foi suficiente para a discussão 
e conhecimento do tema.

Referências: BRASIL ANVISA. RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Diário Oficial da União. Brasília, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. 
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020. Abrelpe, [s. l.], 1 jan. 2020. Disponível em: https://abrelpe.
org.br/panorama/.Acesso em: 2 jul. 2021.

CLOCK, D; OLIVEIRA, TMN. O gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde no contexto da 
saúde ambiental. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, 12 jan.2017.

DIAS, LZ. Presença de microrganismos patogênicos em resíduos de serviço de saúde: opiniões divergentes 
sobre os possíveis riscos à saúde humana. 2018. Monografia de especialização (Especialista Pós Graduação 
em Gestão Ambiental em Municípios) - Aluno, 2018.
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Introdução: O presente trabalho visa compreender as dificuldades/barreiras da permanência 
estudantil no ambiente universitário e compreender a contribuição do percurso da construção da 
política do estudante no fortalecimento da permanência estudantil no sentido de proporcionar 
meios de assegurar o prosseguimento da trajetória acadêmica dos alunos da Universidade de Passo 
Fundo. Tendo em vista as dificuldades no ingresso ao ensino superior que ainda é exclusividade 
da minoria da população, e depois de superado as barreiras do ingresso, a permanência é outro 
desafio a ser superado perante os longos anos de formação e que exigem, das instituições de ensino, 
políticas que possam acolher estas fragilidades a fim de sanar as necessidades dos estudantes que 
estão em situação de vulnerabilidade sejam elas econômicas, sociais ou culturais para que desta 
maneira o ambiente universitário se constitua com equidade e integralidade.

Metodologia: Este estudo de abordagem qualitativa trata-se de uma breve revisão bibliográfica 
narrativa. Partindo do estudo de Pereira (2014), discorre que a garantia de acesso e permanência 
a educação são frágeis devido ao fato das instituições em grande maioria nortearem suas ações 
em eixos restritamente administrativos a fim de atender às determinações legais e desta forma 
deixam em segundo plano as questões humanas, sociais e culturais imprescindíveis. Ainda que, de 
acordo com o decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 que rege o programa nacional de assistência 
estudantil que tem como finalidade promover condições de permanência na educação superior 
pública federal promovendo assim ações para moradia estudantil, alimentação, transporte, dentre 
outros (PNAES, 2010). O PNAE é uma grande conquista para a permanência do estudante de baixa 
renda no ambiente universitário, porém este se restringe apenas ao ensino superior federal público, 
deixando assim desamparado os estudantes de instituições privadas. Nesse sentido a Universidade 
de Passo Fundo reconhecida pelo decreto nº 62.835, de 6 de junho de 1968 pelo governo federal 
como uma instituição comunitária regional sentiu a necessidade por meio do programa Bate Papo 
UPF o qual se trata de um diálogo direto entre alunos e reitoria, e ao ser avaliado os pontos mais 
recorrentes nas discussões fosse a principal pauta trazida pelos estudantes acerca da criação de 
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um documento que contemplasse uma política de apoio estudantil, tendo em vista que a criação 
de espaços institucionais para ouvir o corpo discente é uma decisão que pode ser extremamente 
relevante em termos de elaboração de aportes analíticos para a compreensão das dubiedades da 
permanência estudantil ( PEREIRA E REIS, 2020, pag. 220). E dessa forma, foi construída para os 
alunos, e pelos alunos, a política do estudante da UPF de modo que tivesse a participação de todos 
os envolvidos com a instituição, redigido e compartilhado pelos alunos da UPF. Deste modo para 
Barbosa e Costa (2018, p. 182), a vulnerabilidade implica diretamente no acesso ás oportunidades 
acadêmicas, tanto no rendimento do estudante, e nas condições de evasão e retenção, no ingresso 
em programas e projetos, dentre outros, e sobre essa fragilidade que agiria a política estudantil, 
com vistas a uma permanência com qualificação. Destarte foi com base na necessidade de equidade 
estudantil que a permanência estudantil ingressou como uma concepção da política do estudante 
da UPF com o objetivo de assegurar a permanência e fortalecer o direito a educação e a formação 
acadêmica de qualidade. Foram pensadas novas concepções e algumas já existentes visando à 
continuidade sendo elas: o programa residência compartilhada, vivências femininas, meios para 
ofertar alimentação saudável e barata aos alunos, comitê de assuntos financeiros para tratar de 
fragilidades econômicas, dentre outras estratégias a fim de permitir que os estudantes possam 
percorrer sua trajetória acadêmica de modo satisfatório.

Conclusão: Deste modo pode se concluir que a construção da política do estudante da UPF 
é um instrumento que visa garantir a permanência do acadêmico (a) na instituição de ensino, 
propondo estratégias por meio da escuta ativa aos seus discentes e comunidade e assim elencando 
as principais fragilidades que podem ser obstáculos para a continuidade da trajetória universitária 
dos estudantes.

Referências: BRASIL. Decreto n. 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil — PNAES. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/
d7234.htm

PEREIRA, Thiago Ingrassia; DOS REIS, Kelly Cristina. ESTUDO DA EVASÃO UNIVERSITÁRIA EM 
CONTEXTOS EMERGENTES: DESAFIOS À PERMANÊNCIA ESTUDANTIL. Revista da Faculdade de 
Educação, v. 33, n. 1, p. 209-225, 2020.

PEREIRA, Larissa Ramalho et al. O acesso e permanência do aluno prounista na universidade privado-
filantrópica brasileira 2014.

BARBOSA, Leonardo et al. Acesso e permanência em desproporção: as insuficiências do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil. Agenda Política v. 6, n. 2, p.166-192, 2018.
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Introdução: A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo fungo 
Paracoccidioides brasiliensis estando diretamente relacionada aos meios agrícolas e nos países da 
America Latina1. Dos pulmões, pode se espalhar para outros órgãos por via linfática e hematogênica, 
causando lesões secundárias. Lesões da mucosa oral pode ser a primeira manifestação física visível 
da doença2. O câncer oral apresenta uma alta taxa de morbimortalidade devido a maioria ser 
diagnosticada em estágio avançado3. Mesmo de origens distintas, ambas se apresentam como 
lesões ulceradas, endurecias e de evolução rápida. Neste trabalho relata-se um caso de manifestação 
bucal de PCM, diagnosticada após achados clínicos e biópsia incisional, além de desenvolver-
se uma breve revisão desta infecção que tem diagnóstico diferencial o câncer oral, sendo o mais 
frequente o Carcinoma de células escamosas (CCE), e também comenta-se as semelhanças entre 
elas e a responsabilidade do dentista frente ao diagnóstico.

Metodologia: Paciente masculino, 54 anos, leucoderma, tabagista, ex-alcoólatra, trabalhador rural 
e pecuarista de gado leiteiro, compareceu à Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia de 
Passo Fundo com queixa de dor e sangramento na bochecha do lado direito há um mês. Ao exame 
físico observou-se linfonodo infartado em cadeia submandibular de consistência dura e móvel 
com aproximadamente 3 cm, presença de lesão moriforme bem delimitadas, grosseiras e de bordos 
elevados desde a comissura labial até o limite da mucosa a região dos molares do mesmo lado. 
As lesões apresentavam-se ora mais avermelhadas, ora mais pálidas, todas salpicadas por pontos 
vermelhos ou brancos. Tal aspecto clínico oferece duas principais hipóteses diagnósticas, a PMC e 
o CCE, então, optou-se pela confirmação por meio de biópsia incisional e análise histopatológica. 
Durante a retirada do espécime, o tecido se apresentou com pouca resistência e facilmente 
destacável sendo compatível com ambas as hipóteses. O laudo histopatológico concluiu que a 
lesão era de origem inflamatória crônica granulomatosa fúngica, chamada Paracoccidioidomicose. 
As semelhanças dessas duas patologias estão presentes em vários fatores, tais como, em ambas, a 
maioria dos casos ocorrem no gênero masculino, em idade adulta4, grande parte são tabagistas, 
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etilistas ou fazem associação dos dois, ainda que haja evidências de que o álcool atua como um 
cofator de risco associado ao tabagismo e a possibilidade de desenvolver micose é 14 vezes 
maior do que em não fumantes2. Nesse sentido grande parte dos pacientes são frequentemente 
encaminhados a serviços especializados com suspeita inicial de neoplasia maligna. Todos esses 
fatores associados corroboram para a semelhança diagnóstica entre a PMC e o CCE uma vez que 
ambos também apresentam lesões exofíticas, infiltrativas ou ulcerativas, moriforme 3, 5. Isto posto, 
a confirmação tanto para a micose quanto do carcinoma pode ser por meio da biópsia, porém 
o exame clínico associado a uma anamnese minuciosa são de extrema importância na conduta 
profissional a fim de promover uma saúde integral ao paciente e potencializar os resultados do 
histopatológico. 

Conclusão: Conclui-se que é necessário o cirurgião dentista realizar uma anamnese e exame físico 
detalhado e individualizado a fim de coletar informações que possam auxiliar o seu diagnóstico 
e que se evidencie de forma precoce e fidedigna a fim de evitar sequelas ou até mesmo o óbito do 
paciente.

Referências: 1. WANKE, Bodo; AIDÊ, Miguel Abidon. Capítulo 6-Paracoccidioidomicose. Jornal Brasileiro 
de Pneumologia, v. 35, p. 1245-1249, 2009.

2. Dutra LM, Silva THM, Falqueto A, et al. Paracoccidioidomicose oral em uma análise retrospectiva 
unicêntrica de uma população do sudeste brasileiro. J Infect Public Health . 2018; 11. 

3. CÂNCER DE BOCA. Ministério da Saúde, 2018. Disponível em:< https://aps.saude.gov.br/ape/
brasilsorridente/cancerboca>.Acesso em: 02/08/2021.

4. Kurai H, Ohmagari N, Ito K, et al. Med Mycol J. 2012;53(1):49-52. 

5. Girardi FM, Scrofernecker ML. Oral paracoccidiodomycosis mimicking lip carcinoma. Braz J Infect Dis. 
2016; 20(1): 103-104. 
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Introdução: Impulsionado pela necessidade de mudanças nos processos de ensino e aprendizado, 
estudos vem sido realizados para compreender a real percepção dos alunos na quanto à aplicação 
do ensino virtual de forma síncrona ou assíncronas no formato híbrido vivido desde 2020. Neste 
estudo foi avaliado o impacto de transmissões de procedimentos cirúrgicos na Faculdade de 
Odontologia da UPF, tais como biópsias de patologias orais, por meio da rede social Instagram, 
aqui denominada “live acadêmica”. Após a conclusão das transmissões percebeu-se uma grande 
adesão e visualização dos vídeos, e como isso, indaga-se nesta pesquisa, como os alunos de 
graduação e egressos avaliam a aplicação desta proposta de ensino. 

Metodologia: Para este estudo adotou-se o modelo de Kano, que permite realizar a classificação 
de atributos da qualidade, por meio da avaliação dos alunos quanto ao uso do caso para ensino 
(KANO et al., 1984). O modelo é construído com pesquisas a clientes/usuários, em que o questionário 
apresenta um conjunto de perguntas para cada atributo do produto e/ou serviço que se pretende 
analisar. As afirmativas são feitas em pares, consideradas afirmativas funcionais e disfuncionais 
para capturar a opinião dos respondentes (XU et al., 2009; MIKULIC; PREBEZAC, 2011). Para 
cada questão faz-se uma afirmativa (funcional) e uma negativa (disfuncional) sobre o mesmo 
assunto com o intuito de verificar com profundidade a opinião do respondente sobre determinado 
produto e/ou serviço e utilizando-se escala do tipo Likert (MIKULI?; PREBE?AC, 2011). A partir 
das respostas, os dados são analisados em seus pares (questões funcionais e disfuncionais) e 
consegue-se obter os atributos a serem analisados e que são classificados em: Atrativo (se tiver 
alto grau de desempenho trará plena satisfação), Unidimensional (a satisfação é proporcional ao 
grau de desempenho), Obrigatório (se este não estiver presente gerará insatisfação), Neutro (não 
resultam em qualquer satisfação ou insatisfação). Para testar o impacto das transmissões sobre 
biópsias na cavidade oral e testar propostas para aprimorar esta ferramenta, foi enviado pelo 
próprio Instagram um questionário com as seguintes ideias: #1. Inclusão das transmissões ao vivo 
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no processo de ensino e aprendizado; #2. Lives com fins acadêmicos transmitidos via Instagram 
com conteúdos de fácil acesso (on demand); #3. Uma live acadêmica com interação instantânea 
por meio de perguntas e respostas diretas com o professor; #4. Uma live acadêmica que permite a 
comunicação à distância sem a necessidade de se fazer presente fisicamente; #5. A inserção de lives 
acadêmicas no curso de Odontologia de modo permanente como metodologia de ensino. Ele foi 
respondido por 36 participantes. Os dados foram tabulados no gráfico próprio do modelo Kano, 
denominada análise contínua, que retrata a avaliação média das características em uma escala 
contínua. Portanto, a resposta média para a questão funcional e disfuncional é calculada, em que a 
resposta “Não gosto” obtém o valor 0 e a resposta “gosto” o valor 4. Consequentemente, os recursos 
são colocados na coordenada bidimensional sistema, conforma a figura 1. Quatro ideias (#1, #2, 
#3 e #4) foram classificadas como unidimensional, indicando que quanto mais presentes maior a 
satisfação dos alunos, mas que na ausência, não gera descontentamento. A ideia #2 mostrou a maior 
satisfação aos pesquisados, indicando que a combinação de rede social e acesso on demand tem o 
maior potencial de alcance da ferramenta. A ideia #5 se mostrou como obrigatória, mostrando um 
forte indicador de real necessidade e que sua ausência pode gerar insatisfação imediata aos alunos.

Conclusão: O uso das redes sociais mostrou um forte impacto em atingir alunos e ex-alunos com 
interesse em Patologia Oral e biópsias na Odontologia. O método de Kano mostra-se preciso em 
testar ideias antes de colocadas em práticas, gerando economias de recursos finitos, como tempo 
e dinheiro. A ideia de maior impacto unidimensional foi a #2, e a ideia com presença obrigatória 
a #5. 

Referências: KANO, N.; SERAKU, N.; TAKAHASHI, F.; TSUJI, S. Attractive quality and must-be 
quality. Journal of the Japanese Society for Quality Control, v. 14 n. 2, p. 39-48, 1984.

MATZLER, K.; FUCHS, M.; SCHUBERT, A. Employee satisfaction: does Kano’s model apply?. Total 
Quality Management & Business Excellence, v. 15, n. 9-10, p. 1179-1198, 2004.

MIKULI?, Josip; PREBE?AC, Darko. A critical review of techniques for classifying quality attributes in the 
Kano model. Managing Service Quality: An International Journal, v. 21, n. 1, p. 46-66, 2011.

XU, Q.; JIAO, R. J.; YANG, X.; HELANDER, M.; KHALID, H. M.; OPPERUD, A. An analytical Kano model 
for customer need analysis. Design Studies, v. 30, n. 1, p. 87-110, 2009.
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Introdução: O dental ideathon é uma jornada de inovação e empreendedorismo inspirado no 
modelo de startups e tem por objetivo estimular a cultura do empreendedorismo e da inovação, 
estimulando assim o desenvolver de soluções inovadoras para problemas e desafios da odontologia, 
voltada para acadêmicos e comunidades da área da odontologia. Deste modo este trabalho tem o 
objeto de relatar a experiência de participar neste evento, a criação do nosso produto e fazer uma 
breve revisão da literatura acerca do empreendedorismo na odontologia e o impacto do contato 
precoce com a inovação durante a graduação no curso de odontologia. 

Metodologia: A equipe foi composta por alunos da Universidade de Passo Fundo sendo 4 
alunos da graduação do curso de Odontologia e 1 aluno do curso de engenharia de produção e 
ainda 2 professores mentores, orientando o desenvolvimento de ideias e construção do protótipo. 
A jornada ocorreu de forma online com suporte de mentores, brainstorming e webinários através 
da plataforma zoom, a qual foi composto por 4 etapas: Ideação, validação, Prototipagem e 
apresentação do “Pitch”. A maratona teve duração de 52 horas corridas e o desafio foi escolher 
um dos três desafios (saúde, indústria ou serviços), encontrar uma problematização, e logo, 
solução pertinente para a mesma. Nossa equipe optou pelo desafio 1, o da saúde onde deveria 
se pensar como utilizar a inovação e a tecnologia para melhorar a saúde bucal dos pacientes à 
distância. O nosso problema real encontrado é o da triagem inicial dos pacientes por conta do 
deslocamento, dos custos tanto para o serviço quanto para o paciente, a questão dos horários, 
a demanda de tempo, encaminhamentos indevidos, o serviço de saúde que muitas vezes é de 
baixa resolutividade, além disso o paciente fica a mercê muitas vezes do humor do atendente 
e dentre outros fatores que acabam muitas vezes gerando um absenteísmo de consultas o que 
leva a desperdício do dinheiro público. Nesse sentido, pelo fato de nossa universidade abranger 
atendimento com pacientes SUS, por meio do CEO (Centro de Especializações Odontológicas), foi 
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possível identificar fragilidades no processo de encaminhamento, e no atendimento clínico. Para 
isso, como forma de resolução desenvolvemos o TeleOdonto, sendo um sistema remoto de triagem, 
agendamento e encaminhamento, via aplicativo do telegram. Dessa forma, temos um sistema 
simples, versátil e rápido, o qual pode ser acessado pela web e/ou aparelhos celulares e deste 
modo otimiza o atendimento a ser prestado ao paciente. Além disso, faz-se importante destacar 
os métodos utilizados para chegar até o projeto atual e definitivo. Ferramentas do designer como, 
brainstorming, mapa de empatia e prototipagem foram os principais métodos utilizados. Nesse 
sentido, é de suma importância o empreendedorismo na formação em odontologia e segundo as 
diretrizes curriculares nacionais o desenvolver do empreendedorismo deve ser estimulada pelas 
universidades entre os alunos de odontologia pois é uma grande área de pesquisa e formação ( 
BAUR et al., 2016). Posto que, o evento foi patrocinado por startups e multinacionais do ramo 
odontológico e a criação do nosso produto foi pensado também para ser atrativo para estas empresas 
em que pudessem incorporar propagandas dos seus produtos através do bot remoto. Sendo assim 
a inovação é um fator muito importante, porém deve ser compreendida pelo desenvolvimento 
do produto, pois é a etapa pela qual a inovação cresce e deste modo é comercializada pelo ramo 
empresarial que desta forma desenvolve o crescimento da economia (CARDOSO, 2012). 

Conclusão: Concluímos que a participação nesta jornada nos incentivou e estimulou a buscar 
inovações na odontologia bem como o contato com o empreendedorismo durante a graduação é 
uma oportunidade de nos desenvolvermos como futuros profissionais. Além de colaborarmos nas 
transformações do cenário odontológico atual. 

Referências: BAUR, Gustavo et al. O perfil empreendedor dos alunos do curso de graduação em 
odontologia da UFSC. 2015.

CARDOSO, ANDRÉ LUÍS JANZKOVSKI. ÁREA TEMÁTICA: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
COMPOSIÇÃO DE UM MAPA ESTRATÉGICO POR MEIO DAS PRÁTICAS EMPREENDEDORAS E 
INOVADORAS: O CASO DE UMA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
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Introdução: É de conhecimento geral que a usucapião é um instituto de suma importância para a 
sociedade, visto que, por meio dela garante-se uma proteção aos economicamente desfavorecidos, 
servindo ainda, como meio de implementação de políticas urbanas em todos os municípios 
brasileiros, destacando a função social da propriedade. A usucapião importa sobre a aquisição 
de direitos fundamentais, como o direito à propriedade, moradia e ao mínimo existencial para a 
dignidade da pessoa humana. E dentre as espécies deste importante meio de aquisição originária 
da propriedade, há a usucapião especial urbana, que divide-se em individual e coletiva, em que 
a norma constitucional respaldou essa modalidade para buscar uma utilização mais racional das 
áreas urbanas sem uso. A partir do método dedutivo, objetivou-se pensar a matéria central deste 
resumo, justificando o tema abordado na pesquisa.

Metodologia: Também chamada de usucapião constitucional ou pró-moradia, a usucapião 
especial urbana visa a garantia de um dos direitos sociais de maior importância, o da moradia, que 
nas palavras de Lopes (1993, p. 121), “morar, ocupar um lugar no espaço, constitui um existencial 
humano.” Dentre as inovações trazidas pela Constituição Cidadã, encontra-se esta forma de 
usucapião, postulada pelo artigo 183, que ao cumprir a função social da posse e da propriedade, 
incidindo, via de regra, sobre pequenas áreas urbanas ocupadas de maneira irregular, por pessoas 
de baixa renda (GAMA, 2016, p. 382-383). Desta forma, o Estatuto da Cidade previu, em seu artigo 
9º, o mesmo instituto previsto no art. 183 da Carta Magna, mantendo seu caput bem como os 
parágrafos 1º e 2º, e incluindo uma regra no parágrafo terceiro, sendo importante mencionar que o 
Código Civil de 2002 também reproduziu de maneira idêntica, o dispositivo constitucional, contudo, 
dispensando o parágrafo terceiro (BOCZAR et al., 2021,p. 45). Finalmente, há que se considerar 
o artigo 10º do Estatuto da Cidade, pois nele consta os chamados núcleos urbanos informais 
passíveis de serem usucapidos coletivamente, e cuja redação foi dada pela lei 13.465/2017. Para ser 
requerida, a usucapião especial, individual ou coletiva, possui alguns requisitos dentre os quais 
estão o estabelecimento da morada, do indivíduo e/ou de sua família, a posse mansa e pacífica 
por 5 anos para ambas, numa área de até 250m/2 para a usucapião individual, e, na coletiva, 
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inferior a 250m/2 para cada possuidor. Não deverá o possuidor, em ambos os casos, ter outro 
imóvel. Outro aspecto de relevante importância encontra-se na hipótese da sucessão, onde apenas 
o herdeiro legítimo que se encontrar na posse, será o beneficiado, excluindo os demais, desde que 
cumpridas algumas exigências dentre as quais, o período da prescrição aquisitiva não poderá estar 
completo, pois uma vez que já se tenha completado o prazo, o falecido já terá adquirido o domínio. 
Do contrário, isto é, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos, poderá o herdeiro na posse, 
incorporar aquele prazo a fim de somar o tempo necessário para o requerimento da usucapião 
(RIBEIRO, 2009, p. 288-289). Em suma, as posses precisam ser contínuas. Assim sendo, importa 
dizer que usucapião especial constitui o poderoso instrumento de manutenção em que pese a o 
direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, bem como na regularização fundiária, já que 
permite a formalização da propriedade.

Conclusão: O presente trabalho não pretende esgotar o tema dada sua relevância e amplitude, 
considerando que alcança a propriedade e moradia, que nos remete ao princípio da função social 
da propriedade, posto em prática através da usucapião pró-moradia objeto deste estudo. Um 
instituto dotado de caráter social tem se demonstrado útil perante as desigualdades do país e 
presume ter seu uso em dias futuros.

Referências: BOCZAR, Ana Clara Amaral Arantes. et al. Usucapião extrajudicial: questões notariais, 
registrais e tributárias. 3ª ed. Leme: Editora Mizuno, 2021.

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Reconhecimento extrajudicial da usucapião e o novo código de 
processo civil: In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Revista de Processo, ano 41, v. 259, p. 371-
401, set. 2016.

RIBEIRO, Paulo Hermano Soares. O novo direito sucessório brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Editora Mizuno, 
2009.
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Introdução: Ações discriminatórias, embora comuns nas organizações de trabalho, são passíveis 
de punição conforme prevê a lei e consistem naquelas práticas perversas e abusivas que cooperam 
para a deterioração do ambiente laboral, não raro sob a inércia do empregador, que a tudo vê, 
mas nada faz. A diminuição da eficiência laboral e a consequente queda econômica trará prejuízos 
não somente para o trabalhador, mas também para a empresa, além do aumento do risco de 
judicialização como forma de resolução dos conflitos laborais. A implantação de modelos de 
governança corporativa, mesmo nas pequenas empresas, constitui valioso instrumento capaz 
de estabelecer processos disruptivos, visando substituir padrões negativos por boas práticas 
que conduzam à construção de um ambiente laboral saudável sob todos os aspectos. A partir 
do método dedutivo, objetivou-se pensar a matéria central deste resumo, justificando o tema 
abordado, desenvolvido no projeto de pesquisa “Transnacionalização, migração e trabalho”.

Metodologia: Elevado número de ações trabalhistas tem sua origem lá no processo de seleção, 
ou seja, na fase pré-contratual. Isto acontece porque, a exemplo daqueles anúncios de trabalho mais 
antigos onde se exigia, por exemplo, boa aparência, o surgimento da tecnologia trouxe o algoritmo 
como ferramenta de discriminação. Basta, ao selecionador, proceder com certos ajustes para excluir 
incontáveis perfis de candidatos interessados ao mesmo cargo, mas que não possuem características 
exigidas pela empresa em fase de contratação. Por esta razão, todo e qualquer empregador deverá, 
antes de fazer qualquer oferta de emprego, verificar se não está em vias de cometer algum ato 
discriminatório que viole os direitos previstos em lei. Além de tais atos discriminatórios, alguns 
quesitos devem acompanhar as partes durante todas as fases contratuais, especialmente “o 
princípio da boa-fé objetiva, cujo escopo é estabelecer um padrão ético de conduta nas relações 
obrigacionais, com observância dos deveres de honestidade, lealdade e probidade.” (SILVA, 
PINHEIRO, BOMFIM, 2021, p. 115). Na esteira deste raciocínio, o compliance trabalhista referenda 
a implantação de programas que visem a adequação às leis trabalhistas e suas generalidades, 
envolvendo diversos departamentos, entre os quais, jurídico e de recursos humanos, em sintonia 
com a alta gerência, devendo integrar-se ao sistema de gerenciamento de riscos, realizando 
o mapeamento de toda a legislação que alcance a empresa no raio de sua atuação. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, o estabelecimento de uma gestão de riscos 
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permite alcançar novos paradigmas ao monitorar categorias de riscos dentre as quais destacam-
se corrupção e suborno, desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas, conflito de interesses, 
impactos socioambientais entre diversos outros, tratando-se, portanto, de um novo paradigma, 
onde “Busca-se identificar e reconhecer o inter-relacionamento entre os diversos tipos e categorias 
de risco.” (BRANDÃO; FONTES; MURITIBA, 2017, p. 118). Considerando que não somente o 
empregador, mas também o empregado poderá vir a ser judicialmente responsabilizado pela 
prática de discriminação, resta evidente que a adoção de um programa de governança corporativa 
não somente conduz ao alinhamento em relação aos ditames da lei, como proporciona um estado 
de perenidade, posto que seus princípios inspiram a multiplicação de valores edificantes, tendo 
como contrapartida, a redução e o desaparecimento de ações discriminatórias.

Conclusão: Finalmente, o compliance trabalhista se traduz num instrumento necessário 
para a prevenção de práticas que deterioram o ambiente laboral em que pese a necessidade do 
cumprimento de normas e regras, sejam estas positivadas na lei, ou estabelecidas por um código 
de conduta, incluindo ações preventivas que visem alcançar uma cultura empresarial pautada pela 
ética.

Referências: BRANDÃO, Carlos Eduardo Lessa; FONTES, Joaquim Rubens; MURITIBA, Sérgio Nunes. 
(org.) Governança corporativa e integridade empresarial: dilemas e desafios. 1ª Ed. São Paulo: Saint Paul 
Editora, 2017.

IBCG - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Disponível em <https://www.ibgc.org.br/>. 
Acesso em 03 ago. 2021.

SILVA, Fabrício Lima; PINHEIRO, Iuri; BOMFIM, Vólia. Manual do Compliance Trabalhista: teoria e 
prática. 2ª Ed., rev., atual. e ampl. – Salvador: Editora Juspodivm, 2021.
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Introdução: Este trabalho tem como objetivo apresentar um projeto que foi desenvolvido na 
disciplina de Língua Portuguesa, com 3 turmas de primeiro ano do Ensino Médio, de uma escola 
pública de Guaporé. O projeto foi construído à luz do Interacionismo Sociodiscursivo – ISD, que 
vê o texto como “uma unidade comunicativa global”. (BRONCKART, 1999). O propósito do 
trabalho é refletir sobre uma experiência de leitura do gênero conto “Renato, meu amor”, de Josué 
Guimarães (1995), desenvolvido na perspectiva do Projeto Didático de Gênero (PDG) aportado 
por Guimarães e Kersch (2012). Este trabalho abre um espaço para novas discussões e perspectivas 
para próximos estudos, tendo em vista que os alunos se sentiram motivados à leitura e produção 
textual. A escolha do conto “Renato, meu amor” partiu dos próprios alunos.

Metodologia: O objetivo da experiência desenvolvida teve foco motivar os estudantes à leitura 
e à escrita do gênero conto literário, ampliando suas capacidades de escrita e seu conhecimento 
linguístico. Os procedimentos metodológicos que ampararam o trabalho estão ancorados no PDG 
e no ISD. Nessa senda, Guimarães e Kersch (2012, p. 19) esclarecem que o PDG é a “didatização 
de gêneros”. As autoras destacam que o momento histórico e a estrutura histórica da sociedade 
em que estão inseridos a escola e os alunos são pontos importantes para se construir um PDG, 
porque é preciso observar essa realidade para que o PDG venha ao encontro da proposta didática 
(GUIMARÃES e KERSCH, 2012, p. 35). Neste sentido, “o ISD dispõe de um modelo de análise de 
textos que possibilita a elaboração do modelo didático do gênero a ser ensinado”, contribuindo 
para que a partir “do levantamento das características linguístico discursivas”, o professor possa 
“propor atividades didáticas, ou sequências didáticas, para os alunos com base na noção de gênero 
textual”. Em relação à metodologia utilizada foi a bibliográfica, uma vez que se partiu de aportes 
teóricos do ISD e do PDG para o desenvolvimento do trabalho. Os resultados foram significativos 
porque a produção da “Escrita colaborativa do gênero conto” subiu de 09 para 18 colaborações de 
uma turma de 25 alunos frequentes; de 12 subiu para 16 colaborações de uma turma de 28 alunos 
frequentes; e de 01 subiu para 02 colaborações em uma turma de 04 alunos frequentes. Dado que o 
“ISD vê o texto como um folhado dividido em três camadas, sendo: a infra-estrutura geral do texto, 
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os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos” (BRONCKART, 1999), a partir de 
agora será possível diagnosticar em qual desses três níveis será necessário fazer uma intervenção. 
Vale lembrar também, que quando a escrita é colaborativa o aluno se sente inquirido a participar 
da produção porque deseja fazer parte dessa prática social. Essa atividade não recebeu nota e 
mesmo assim a adesão foi maior, até porque há uma curiosidade em saber o final da narrativa. 
Como produto final dessa etapa será construído um texto único para que circule nas redes sociais 
e nos jornais da cidade proporcionando à comunidade o acesso a essa produção do gênero conto.

Conclusão: Os resultados desse projeto superaram as expectativas uma vez que mobilizou 
mais alunos a acionarem seus conhecimentos, participarem ativamente da produção de texto, 
oportunizando assim, ao professor diagnosticar suas capacidades de linguagem e ao mesmo 
tempo inseri-los em uma prática social.

Referências: BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo 
Sociodiscursivo. São Paulo: EDUC, 1999. 356 p.

GUIMARÃES, A. M. M.; KERSCH, D. F. A caminho da construção de projetos didáticos de gênero. In 
_____ (orgs.). Projetos didáticos de gênero na sala de aula de língua portuguesa. Campinas: Mercado de 
Letras, 2012.

GUIMARÃES, Josué. O Cavalo Cego – Contos. Coleção: L&PM Pocket; Editora: L&PM - Ano: 1995.



Página 1450

AVALIAÇÃO DA FITOTOXICIDADE DO NANO FERRO 

(NZVI) UTILIZADO NA REMEDIAÇÃO DE SOLOS 

CONTAMINADOS POR CROMO HEXAVALENTE

Autor Principal: Marcos Vinicius Pissaia

mvpissaia10@gmail.com

Coautores: Marcos Vinicius Pissaia

Orientador: Gladis Hermes Thomé

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: Por ser de baixo custo e apresentar alta reatividade, o nano ferro de valência zero 
(nZVI) vem sendo muito utilizado para a remediação de solos contaminados (Cecchin et al., 2017). 
Contudo, mesmo sendo eficaz, altas concentrações de nano ferro no solo podem ser prejudiciais 
e ter efeitos fitotóxicos sobre plantas de milho (Zea mays) e soja a (Glycine max), se estas forem 
cultivadas no solo recentemente tratado com esse nano material (Thomé et al., 2020). Grande parte 
do solo no Brasil é usado para agricultura e entre as principais culturas da região sul do Brasil 
estão a soja e o milho (IPEA, 2014). Portanto, é importante estudar os efeitos que a presença de 
nano ferro ou seus óxidos no solo podem ter sobre essas culturas. Esta pesquisa buscou responder 
se o nano ferro de valência zero mantém seu potencial reativo após aplicado no solo e se seus 
efeitos fitotóxicos são persistentes ou tendem a desaparecer após 90 dias.

Metodologia: O experimento foi realizado entre março e abril de 2021. Foram testados como 
contaminante e remediador, respectivamente, cromo hexavalente (Cr6+) e nano ferro de valência 
zero (nZVI). A contaminação do solo foi realizada na concentração de 100mg/Kg de solo. A 
aplicação do remediador no solo foi realizada pelo método de injeção, na concentração de 50g/
Kg de solo. Testamos quatro tratamentos de solo no experimento: solo controle (T1); solo com 
remediador (T2); solo com contaminante (T3) e solo com remediador e contaminante (T4). Em 
cada um deles testamos duas espécies vegetais (milho e soja), totalizando oito tratamentos. Para 
cada tratamento foram feitas 15 repetições. O solo só foi utilizado no experimento 90 dias após a 
contaminação/remediação. Para cada tratamento/repetição foram semeadas três sementes por 
vaso. Após a germinação, foi feito um desbaste deixando uma planta por vaso. Os vasos foram 
dispostos em delineamento experimental completamente casualizado sobre uma bancada em casa 
de vegetação, em condições de temperatura média controlada de 25°C. Durante o experimento 
foi avaliado o surgimento de sintomas de toxicidade tais como redução no crescimento, necrose 
foliar, alterações na coloração e murcha. Ao final do experimento, foi avaliado o número de folhas, 
o comprimento e a massa seca da parte aérea e das raízes. Nenhum dos tratamentos de solo 
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afetou a germinação e emergência das plântulas de milho e soja, sendo que uma semana após a 
semeadura, todas as plântulas já haviam emergido em todos os tratamentos. No milho não foram 
observados sintomas de fitotoxicidade no T2. O T3 causou sintomas evidentes de fitotoxicidade 
No T4, as plantas de milho apresentaram as primeiras folhas com coloração amarelada e as raízes 
tiveram seu crescimento inibido. Em relação ao número de folhas (NF), comprimento da parte 
aérea e raiz (CPA, CR) e massa seca da parte aérea e raiz (MSPA, MSR) não observou-se diferenças 
significativas no T2 (Fig. 1b). Já o T3 (Fig. 1c) e o T4 (Fig. 1d) apresentaram médias com uma severa 
diminuição. Na soja o T2 também não apresentou sintomas de fitotoxicidade. Já o T3 apresentou 
sintomas evidentes de fitotoxicidade. Em relação ao número de folhas (NF), comprimento da parte 
aérea e raiz (CPA, CR) e massa seca da parte aérea e raiz (MSPA, MSR) não observou-se diferenças 
significativas no T2 (Fig. 2b). Ao contrário do T3 (Fig. 2c) e o T4 (Fig. 2d) que apresentaram médias 
significativamente menores.

Conclusão: Em nosso experimento comprovamos que após 90 dias de sua aplicação no solo, a 
concentração de nZVI testada não era mais tóxica para a emergência e crescimento das plantas de 
milho e soja.

Referências: CECCHIN, I. et al. Nanobioremediation: Integration of nanoparticles and bioremediation for 
sustainable remediation of chlorinated organic contaminants in soils. International Biodeterioration and 
Biodegradation, v. 119, p. 419–428, 2017.

THOMÉ, A. et al. Phytotoxic Effect on Corn and Soybean Due Addition of Nanoiron to the Soil. Water, Air, 
and Soil Pollution, v. 231, n. 12, 2020.

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Agriculture in the South: Limitations and 
Future Challenges. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3368/1/td_1993.
pdf>. Acesso em: 30 mar. 2021.
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Introdução: A Equoterapia consiste em um método terapêutico fundamental para o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA), ao utilizar 
o cavalo como instrumento de atividades que enfoquem na Terapia Ocupacional e Reabilitação(1). 
Na terapia ocupacional assistida por equinos, as interações bem-sucedidas com cavalos podem 
fornecer estímulos sensoriais e sociais importantes com benefícios para o funcionamento 
psicológico, motor, de comunicação e social (3). Exatamente por ser vista como uma ferramenta 
propícia ao maior desenvolvimento e melhor qualidade de vida nestes pacientes, faz-se necessário 
trazer a tona a vivência e as atividades realizadas através do Projeto de Extensão Equoterapia 
(PEE), um projeto multidisciplinar realizado de forma semanal, por acadêmicos da Universidade 
de Passo Fundo. Dessa forma, o objetivo do presente relato é apresentar o PEE e explanar como as 
sessões são realizadas, evidenciando, assim, as qualidades deste projeto. 

Metodologia: No Projeto de Extensão Equoterapia da UPF, os alunos realizam atividades 
multidisciplinares semanais na Fazenda da Brigada Militar, na BR 285, no município de Passo 
Fundo. Entre os objetivos do projeto está o estímulo motor, neurológico e biopsicossocial de 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Paralisia Cerebral e Síndrome de Down. A 
sessão começa com a colocação dos equipamentos de proteção individual, que conta com capacete e 
encilhas, máscara facial e Face Shield, além da higienização com álcool gel antes e após os passeios. 
Em seguida é realizada a montaria no cavalo pelo paciente com auxílio dos extensionistas e do 
professor coordenador. O passeio é acompanhado por três alunos extensionistas, um puxando o 
cavalo, e dois laterais, que dão suporte e auxílio para os pacientes. Durante o trajeto é estimulada a 
conversação e o desenvolvimento da postura e equilíbrio. Ainda em cima do cavalo são realizadas 
as atividades nas ilhas da Fonoaudiologia e Educação Física. Entre as atividades são desenvolvidas 
as habilidades de motricidade fina, motricidade ampla, orofacial, equilíbrio, força, reconhecimento 
de figuras, como animais, de cores, e de números com aplicação de operações matemáticas com 
unidades e dezenas simples e estímulo da fala. Por fim, o aluno-paciente é estimulado a alimentar, 
fazer carinho e se despedir do equino, com o objetivo de desenvolver a ambientação ecológica e 
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o cuidado com o animal. Cada sessão tem duração de aproximadamente 40 minutos. De forma 
síncrona, enquanto os alunos-pacientes realizam a equoterapia, alguns voluntários realizam 
atividades com os pais/mães e/ou responsáveis, como meditações guiadas e rodas de conversa. 
Essas atividades com os familiares mostraram-se de suma importância, pois sabe-se que muitos 
familiares acabam se afastando do convívio social e deixando sua própria saúde de lado, devido 
às limitações e tempo de dedicação ao paciente autista, assim cabe a nós não só reinserir o aluno-
paciente ao convívio social, mas também incluir seus familiares nessa transformação. Após o 
encerramento destas atividades, os voluntários preenchem um caderno com um parecer individual 
dos pacientes, explicando os acontecimentos do passeio e o desenvolvimento das atividades, 
posteriormente esses dados são utilizados para verificar as evoluções e atentar para possíveis 
limitações apresentadas nas atividades.

Conclusão: As manifestações clínicas do TEA interferem em diferentes áreas de ocupação, como 
aprendizado, rendimento e interações sociais(4). Justamente nesse sentido, a equoterapia mostra-
se decisiva na evolução deste perfil de paciente. Por fim, é nítido o desenvolvimento garantido 
pelas atividades a todos os pacientes, fato que fundamenta a manutenção das atividades do Projeto 
de Extensão Equoterapia. 

Referências: 1- EQUOTERAPIA. Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL). Disponível em 
<http://equoterapia.org.br/articles/index/articles_list/138/81/0>. Acesso em: 16 de julho de 2021. 

2-LLAMBIAS, C. et al. Equine-assisted occupational therapy: Increasing Engagement for children with 
autism spectrum disorder. American Journal of Occupational Therapy, v. 70, n. 6, p. 1–9, 2016.

3- O’HAIRE, M. E. Animal-assisted intervention for autism spectrum disorder: A systematic literature 
review. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 43, n. 7, p. 1606–1622, 2013.

4- TUCHMAN, Roberto; RAPIN, Isabele. Autismo Abordagem Neurobiologica. [S. l.]: Artmed, 2020.
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Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é ??um distúrbio endócrino comum, 
o qual afeta até 15% das mulheres em idade reprodutiva. É marcadamente heterogêneo, e sua 
apresentação clássica engloba obesidade, amenorreia e hirsurtismo, mas também inclui mulheres 
assintomáticas com evidência ultrassonográfica de polimicrocistos nos ovários. Conhecidamente, 
a SOP é a causa mais comum de infertilidade anovulatória(1). As taxas reduzidas de concepção 
relacionam-se principalmente ao hiperandrogenismo e à resistência a insulina ou hiperinsulinemia, 
independente do peso. Diante disso, torna-se necessário o estudo de terapias para controle 
insulínico como foco do tratamento sintomático da SOP, principalmente, ao se considerar esta 
a principal consequência metabólica do distúrbio. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo 
revisar publicações a respeito do uso de drogas sensibilizadoras de insulina no controle clínico da 
SOP, a fim de evidenciar os benefícios desta opção terapêutica.

Metodologia: Para tanto, foram utilizados os descritores “ Policystyc Ovary Syndome” e “Insulin 
Sensitising Drugs” na plataforma de dados Pubmed. Utilizamos os filtros “últimos 5 anos” e “ 
revisões sistemáticas”. No final, quatro artigos foram revisados. Como resultados, têm-se que: a 
metformina, em terapia isolada, aumenta as taxas de gravidez clínica, de ovulação e a frequência 
menstrual e, quando em associação ao citrato de clomifeno - fármaco anti-estrogênico - continua 
a apresentar resultados favoráveis, porém com um aparente aumento nas taxas de aborto(1). 
Estas taxas de gravidez parecem ser elevadas quando se associa um protocolo de estimulação 
com Agonistas de GH longo, entretanto, a taxa de nascidos vivos diminui se o protocolo utilizado 
for curto (2). Isoladamente, o citrato de clomifeno - principalmente 10mg - é mais eficaz que o 
tamoxifeno para gravidez clínica e nascidos vivos, mas não maior que a metformina ou que a 
terapia combinada destes. (4,1). Ainda sobre a metformina, em terapia isolada, a medicação é capaz 
de reduzir a incidência da Síndrome de Hiperestimulação Ovariana, de reduzir peso corporal e 
IMC, pressões arteriais sistólica e diastólica, nível de insulina e de glicose de jejum, de colesterol 
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total e de triglicerídeos, e de aumentar o colesterol HDL (2,3). A obesidade também parece ter 
papel importante no quesito de ovulação e de gravidez clínica. Mulheres obesas em tratamento 
com metformina têm menores taxas de gravidez e ovulação do que mulheres não obesas também 
em tratamento com a metformina (1). Em mulheres adultas, a metformina pode ser menos eficaz 
na melhoria do hirsutismo em comparação com a metformina combinada com anticoncepcionais 
orais combinados. Essa associação tem benefício apreciável no nível de androgênios livres (3). A 
partir deses dados, discute-se que a resistência à insulina associada à SOP agrava sintomas e altera 
a fertilidade das pacientes. Além disso, estas mulheres têm um nível significativamente mais alto 
de testosterona e maior prevalência de hirsutismo do que mulheres com SOP não resistentes à 
insulina. A metformina, medicamento anti-hiperglicêmico biguanida, é conhecida por exercer seu 
efeito em vários tecidos afetados pela resistência à insulina, incluindo o fígado, tecido adiposo e os 
ovários. Como a resistência à insulina e a hiperinsulinemia resultante são características metabólicas 
essenciais em mulheres com SOP, sua melhora por meio principalmente de metformina poderia 
melhorar os sintomas associados à SOP e as taxas de concepção. 

Conclusão: O aumento da resistência à insulina, o hiperandrogenismo e a obesidade têm um 
impacto significativo no ciclo menstrual e na saúde reprodutiva. Ao atuar contra este mecanismo, 
a metformina reduz os níveis de insulina circulante e apresenta efeitos benéficos na infertilidade 
anovulatória na SOP, podendo estes, ser aprimorados através do uso de terapia antiandrogênica 
e anticoncepcional combinada.

Referências: 1.MORLEY, L.C et. Al. Insulin-sensitising drugs (metformin, rosiglitazone, pioglitazone, 
D-chiro-inositol) for women with polycystic ovary syndrome, oligoamenorrhoea and subfertility.Cochrane 
Database Of Systematic Reviews, 2017. 

2.TSO, L.O et. Al. Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary 
syndrome.Cochrane Database Of Systematic Reviews, 2020. 

3.FRAISON, E. et. Al. Metformin versus the combined oral contraceptive pill for hirsutism, acne, and 
menstrual pattern in polycystic ovary syndrome.Cochrane Database Of Systematic Reviews, 2020. 

4.BROWN, J., FARQUHAR, C. Clomiphene and other antioestrogens for ovulation induction in polycystic 
ovarian syndrome.Cochrane Database Of Systematic Reviews, 2016. 
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Introdução: A pandemia do novo coronavírus trouxe, indiscutivelmente, mudanças quanto ao 
manejo da saúde pública por seus gestores, tanto a nível estadual quanto municipal. O Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul foi responsável por um planejamento estratégico amplo, dentro 
do qual, a gestão da saúde foi baseada em quatro pilares: estrutura, recursos humanos, insumos 
e monitoramento. O governo apresentou um Modelo de Distanciamento Controlado, o qual 
orientou as condutas dos prefeitos e gestores de todos os municípios e regiões de saúde do estado. 
Estas regiões consistiram em 30 grupos de cidades, guiados por um município de referência. Com 
base nessas mudanças, este estudo visa analisar ações adotadas a nível estadual e municipal no 
Rio Grande do Sul, no âmbito da gestão governamental e de saúde, e verificar a potencialidade e 
o embasamento destas. 

Metodologia: Metodologia: O roteiro do trabalho de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética 
e Pesquisa e, a partir da aprovação, foi empregado um questionário destinado aos gestores de 
saúde dos municípios do Rio Grande do Sul nos anos de 2020 e 2021, o qual faz parte da pesquisa 
“RECORTES SOBRE OS DESAFIOS IMPOSTOS PELA COVID-19 E O SEU ENFRENTAMENTO 
POR DIFERENTES POPULAÇÕES - Gestão em Saúde”. Esta, trata-se de um estudo observacional 
transversal que contempla as ações adotadas pelos Secretários de Saúde dos municípios. Os 
resultados foram analisados através do software SSP 19. Dados de domínio público também foram 
retirados do site do Comitê de Dados Covid-19 governo do estado. Resultados: Responderam 18 
gestores municipais do RS, 66,7% eram mulheres, 72,2% apresentavam ensino superior completo, 
55,6% não possuíam formação relacionada à gestão em saúde, a média de idade de 43,1 anos (DP 
7,6). As medidas sanitárias instituídas indicadas foram: Uso obrigatório de máscaras em 100%, 
Fechamento de bares e restaurantes em 77,8%, Fechamento de academias em 77,8%, Lockdown 
em 11,1%, Proibição de aglomerações em 100%, Controle obrigatório de temperatura na entrada 
dos estabelecimentos em 66,7%, também foram citadas medidas como fechamento de locais 
públicos, horário reduzido para mercados e lojas, proibição de eventos, limitação de público 
em estabelecimentos comerciais além da disponibilização de álcool gel, cartilhas orientativas 
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e canais específicos para busca de informações e orientações. Realizaram sanitização das áreas 
públicas e ruas 82,4%, as aulas na educação pública e privada (faculdades, escolas, cursos) foram 
interrompidas em 94,1%, fechamento de estabelecimentos e serviços não essenciais fechados em 
70,6%. A interrupção e liberação das atividades nos municípios seguiu decretos municipais em 
47,1% e estaduais em 52,9%. Discussão: A gestão em saúde durante a pandemia do Coronavírus 
foi baseada em quatro áreas distintas. A estrutura é o que determina o fluxo de assistência no 
enfrentamento da Covid-19, visando a expansão da capacidade de atendimento pela modificação 
da triagem e distribuição de leitos e respiradores. Os recursos humanos são definidos pelo Governo 
como os profissionais de saúde na linha de frente do combate à pandemia e seus equipamentos 
de proteção. Os insumos são os materiais necessários para as ações de higienização para conter a 
disseminação do novo coronavírus e os medicamentos.O monitoramento é o que norteia as ações 
de enfrentamento da Covid-19 (1). Já o Modelo de Distanciamento Controlado, inclui políticas 
e decretos sistematizados através de um sistema de bandeiras, que possibilitou medidas de 
higienização e de controle da transmissão em todo o estado(2). 

Conclusão: A partir das referências citadas, os gestores de saúde municipais regiram suas 
secretarias. Apesar da pouca adesão ao questionário - uma limitação do estudo, é perceptível 
que as ações foram ao encontro do Modelo de Distanciamento Controlado, e que, a partir das 
iniciativas governamentais de enfrentamento, pôde-se, na medida do possível, garantir segurança 
e qualidade de atendimento à população. 

Referências: 1. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO. Comitê de Dados 
Covid-19: Projeções de Cenários e Indicadores sobre a Pandemia, 2020. Disponível em: <https://
planejamento.rs.gov.br/comite-de-dados>. Acesso em: 06 de agosto de 2021. 

2. MODELO DE DISTANICIAMENTO CONTROLADO DO RS. Comitê de Dados Covid-19: Projeções de 
Cenários e Indicadores sobre a Pandemia, 2020. Disponível em: <https://planejamento.rs.gov.br/upload/
arquivos/202004/28124902-22160349-modelo-distanciamento-controlado-rs.pdf>. Acesso em: 06 de agosto 
de 2021. 
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Introdução: O termo gênero denota o papel público e juridicamente reconhecido de um indivíduo, 
como homem ou mulher. A disforia de gênero é uma problemática clínica, e refere-se ao sofrimento 
gerado pela incongruência entre o gênero experimentado e o gênero designado de uma pessoa(1). 
A maior parte dos indivíduos com disforia encontra na terapia hormonal uma ferramenta para 
sua identificação. A hormonização consiste em um tratamento específico e individualizado, uma 
vez que cada paciente tem uma resposta própria(2). Esta, deve ser monitorada de perto por um 
profissional capacitado: o endocrinologista. A partir disso, a extensão universitária realizada 
pela Liga de Endocrinologia e Metabologia da UPF (LIEM) se trata de uma via de mão dupla, 
a qual beneficia os pacientes em regime de hormonização atendidos e garante aprendizado e 
conhecimento aos estudantes. O objetivo deste relato consiste em apresentar a atividade realizada 
pelos ligantes, a fim de pôr sua importância em evidência. 

Metodologia: Uma liga acadêmica consiste em um grupo de estudantes do mesmo curso, que 
têm afinidade por determinada matéria ou especialidade, e, em função disso, se organizam para 
realizar atividades extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão. Na Liga de Endocrinologia 
e Metabologia da UPF, os acadêmicos da área da saúde, sendo a maioria do curso de medicina, 
têm a chance de realizar atendimentos clínicos de pacientes com disforia de gênero e em terapia 
hormonal, através uma extensão universitária no Ambulatório de Identidade de Gênero de Passo 
Fundo, junto ao coordenador da Liga, doutor Pérsio Stobbe. Esta atividade faz parte de uma das 
atividades obrigatórias da Liga, o que permite que todos os estudantes tenham a chance de participar. 
Acontece todas as quintas-feiras, pela manhã. O aluno, sozinho ou em duplas, é o responsável pelo 
atendimento dos pacientes. Ele chama, faz a anamnese - a entrevista clínica, seguida pelo exame 
físico, supervisionado em sala pelo doutor Pérsio. Os estudantes buscam entender as necessidades, 
desejos e expectativas dos pacientes em relação à reposição de hormônios. Então, o aluno e o 
professor discutem o caso e juntos, avaliam a necessidade de solicitação de exames laboratoriais ou 
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de imagem. Em média, são feitos dois a quatro atendimentos a cada manhã. O Ambulatório conta 
com uma equipe multidisciplinar de profissionais, sendo o médico endocrinologista, uma das 
últimas etapas no tratamento do paciente. Este deve, inicialmente realizar avaliação psicológica 
e psiquiátrica, principalmente a fim de diagnosticar a disforia. Então, começa um tratamento 
medicamentoso e/ou com psicoterapia. A partir do momento que o paciente entende suas próprias 
vontades, compreende e aceita o caráter definitivo do tratamento hormonal, é encaminhado para 
a consulta endocrinológica. Nela, os alunos têm a chance de entrevistar pacientes e, em conjunto, 
definir a melhor terapia de reposição hormonal, bem como, acompanhar os pacientes ao longo 
desta, avaliando as mudanças físicas, psíquicas e comportamentais. A terapêutica hormonal 
visa proporcionar bem-estar físico, mental e emocional, ao reduzir o nível hormonal endógeno e 
manter reduzir o nível hormonal endógeno e manter níveis hormonais compatíveis com aqueles 
do gênero oposto, de forma a promover o surgimento de características sexuais secundárias do 
gênero desejado e amenizar as características sexuais secundárias do sexo biológico(3). Dessa 
forma, faz-se necessário dar seguimento ao tratamento com exames laboratoriais periódicos para 
monitorar níveis séricos de hormônios (avaliando a resposta ao tratamento) e funções hepáticas 
e renais. Ainda, em função do caráter multidisciplinar da abordagem, os alunos têm a chance de 
estudar e avaliar a clínica psiquiátrica do paciente, o que acaba sendo um aprendizado extra.

Conclusão: A extensão universitária no Ambulatório de Identidade de Gênero é uma atividade 
voluntária que permite aos graduandos a vivência do atendimento clínico endocrinológico, do 
tratamento de reposição hormonal e a percepção de como a disforia de gênero afeta a qualidade 
de vida e a saúde mental dos pacientes. Em contrapartida, entrega a estes um atendimento de 
qualidade e um tratamento completo. 

Referências: 1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA. Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornos mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2014.

2. TRANSEXUALIDADE DEVE SER ACOMPANHADA POR ENDOCRINOLOGISTAS. Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 2017. Disponível em: <https://www.sbemsp.org.br/
imprensa/releases/94-transexualidade-deve-ser-acompanhada-por-endocrinologistas> . Acesso em 07 de 
agosto de 2021. 

3. VIEIRA, L.M.F et. Al. Posicionamento Conjunto, Medicina Diagnóstica Inclusiva: Cuidando de 
Pacientes Transgênero. Disponível em: <https://www.endocrino.org.br/media/pdfs_documentos/
posicionamento_ trangenero_sbem_sbpcml_cbr.pdf>. Acesso em 07 de agosto de 2021.
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Introdução: A cultura digital se caracteriza por transformações aceleradas das práticas sociais, 
educacionais e culturais. Esse estudo se insere nesse cenário e tem como objetivo discutir como 
um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa mantém a interação com sua comunidade 
emergente de aprendizagem em período permeado pelas relações virtuais, remotas, ocasionado 
pela pandemia da COVID-19. Para tanto, foi criada a Call do Prisma: Rodas de Conversa Geek, 
uma prática educativa remota, por meio do Google Meet, para contribuir com a apreensão do 
universo de vivências das infâncias e juventudes. Participaram das rodas de conversas grupos 
de estudantes da pré-escola ao 9º ano do Ensino Fundamental, das escolas da rede municipal de 
ensino de Passo Fundo/RS, os quais foram envolvidos em atividades síncronas e assíncronas, 
permeadas por elementos da cultura digital e geek, com foco nas práticas de leitura e autoria.

Metodologia: Novas práticas de leitura e escrita surgem no contexto da cultura digital. Nesse 
sentido, os tempos e espaços de aprendizagem necessitam ser reconfigurados. O Prisma Espaço 
Geek se apresenta como uma espaço público disruptivo de aprendizagem criativa com o objetivo 
de contribuir para o desenvolvimento de competências necessárias para a vivência de crianças, 
jovens e adultos no mundo contemporâneo, por intermédio de linguagens, materiais, produtos, 
equipamentos de diferentes naturezas, com ênfase nas tecnologias digitais, alavancando suas 
condições sociais, educacionais e culturais. A Call do Prisma: Rodas de Conversa Geek é uma 
proposta entre a multiplicidade de aprendizagens do espaço, pelo qual foi oportunizado, a partir 
do compartilhamento de olhares, saberes e fazeres das infâncias e das juventudes, contribuir com 
os contextos que atuam por meio do Ensino Remoto e Híbrido com esses sujeitos. Dessa forma, 
o Prisma objetivou contribuir com as comunidades escolares condicionadas ao ensino remoto, 
pela pandemia da COVID-19, apresentando contexto de interação, em que a interlocução entre 
os pares - estudantes x estudantes; escola x instituição não-escolar (Prisma Espaço Geek); e vice-
versa, mobilizou significados, saberes e práticas culturais infantis, juvenis, escolares, familiares 
vivenciadas por meio da cultura digital. A atividade realizada de forma síncrona, pelo Google 
Meet, foi instituída a partir de um diálogo mediado por elementos da Cultura Geek, com foco 
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nas práticas de leitura e autoria dos estudantes. Como atividade prévia, o Prisma disponibilizou 
à escola inscrita o Guia do Professor Aventureiro e o Guia do Estudante Aventureiro como forma 
de preparar o encontro síncrono com os Conselheiros do Prisma. Cabe ressaltar que os termos 
Aventureiro e Conselheiro são utilizados pelo Prisma Espaço Geek para denominar os sujeitos que 
participam de atividades e os servidores responsáveis por desenvolver as atividades do espaço 
respectivamente. A roda de conversa constituiu-se em várias quests disparadoras de interação, 
com duração de aproximadamente 1 (uma) hora. Participaram da atividade, desencadeada a partir 
de 30 de março de 2021, cerca de 400 (quatrocentos) estudantes, de diferentes turmas do pré-escolar 
ao 9º ano do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino de Passo Fundo/RS, totalizando 
20 (vinte) rodas de conversa. Observou-se que a leitura e escrita/autoria no contexto da cultura 
digital são processos de aprendizagens abertos, ou seja, espontâneos, assistemáticos, horizontais, 
atualizados por intermédio da colaboração de todos os sujeitos envolvidos e pelas tecnologias 
digitais móveis acessíveis a distintos públicos, fatos que criam redes de colaboração, as quais 
exigem um novo modo de ser das instituições formadoras de crianças e jovens que proporcionem 
liberdade para a criação e recriação, a leitura e atualização de diferentes narrativas presentes no 
cotidiano hipermidiático, com potencial de produzir e difundir conteúdos.

Conclusão: Esse estudo é parte da pesquisa de doutoramento em educação da autora, intitulada 
“Prisma Espaço Geek: um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa em Passo Fundo/
RS”. A atividade descrita é um relato de experiência acerca de ação desenvolvida pelo espaço que 
será apresentado da Tese de Doutorado da autora.

Referências: CASTELLS, Manuel. O poder da comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 2017.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

LÈVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2010.

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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Introdução: Entre as consequências nocivas da pandemia de COVID-19 destaca-se a intensificação 
de diversas manifestações de sofrimento mental, como ansiedade e depressão, principalmente em 
grupos vulneráveis (DULLIUS; SCORTEGAGNA; MCCLEARY, 2021; SCORTEGAGNA et al, 
2021). Intervenções psicológicas por meio de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
têm sido sugeridas por alinharem-se às necessidades emergentes do contexto pandêmico, por 
serem recursos de suporte e acolhimento em saúde mental (CANALI; SCORTEGAGNA, 2021; 
SCORTEGAGNA et al, 2021), e por demonstram respaldo teórico-técnico empírico, que podem 
minimizar implicações negativas a saúde a curto e longo prazo. Sendo assim, este estudo tem 
como objetivo relatar a experiência como bolsista de iniciação cientifica (PIBIC/CNPq) na oferta 
de serviços transdisciplinares em saúde mental on-line para populações vulneráveis à COVID-19, 
cuja proposta é o desenvolvimento de ações de saúde mental e bem-estar neste contexto.

Metodologia: O relato de experie?ncia e? uma ferramenta da pesquisa descritiva que 
apresenta uma reflexa?o sobre uma situac?a?o vivenciada no a?mbito profissional de interesse 
da comunidade cienti?fica. Nessa perspectiva, este relato de experiência abrange a participação 
em uma pesquisa-ação direcionada ao atendimento na modalidade on-line de grupos de pessoas 
idosas e de profissionais da saúde sob a perspectiva de Winiccottiana e de Balint, respectivamente. 
Os atendimentos ocorreram entre o mês de maio a julho de 2020, semanalmente, na modalidade 
síncrona, via Google Meet, com duração de 60 minutos cada, sendo coordenados por psicólogos, 
com a participação de bolsistas de iniciação científica (PIBIC/CNPq), responsáveis pelos relatos 
das sessões. Em protocolos específicos foram registrados o processo de aplicação dos princípios 
das abordagens, acompanhamentos das instruções e sua eficácia, cadeias associativas das sessões, 
estado geral dos participantes, conteúdos abordados pelo grupo, impressões gerais do encontro 
e qualidade do desenvolvimento da sessão, entre outros. Como resultados, essa experiência 
possibilitou conhecer de forma aprofundada as demandas de pessoas idosas, tanto as suas questões 
pessoais e familiares quanto aos processos relativos ao envelhecimento, diante de traumatismos 
coletivos geradores de angústia. Permitiu compreender as angústias dos profissionais de 
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saúde relacionadas ao trabalho, como sobrecarga física e emocional, sentimentos de frustração 
e impotência, falta de recursos protetivos, ansiedade devido à iminente de exposição ao vírus 
e ao adoecimento e ao risco de transmissão aos familiares. Acompanhar sessões em grupos 
em que são compartilhadas angústias especificas foi imprescindível para conhecer de forma 
objetiva as implicações para a saúde mental afim de oferecer o suporte emocional às demandas 
e aos sentimentos partilhados. Adicionalmente, a experiência de participar da modalidade de 
atendimentos on-line incrementou positivamente, de forma inovadora, a formação acadêmica e 
demandou criatividade e flexibilidade para o enfrentamento das necessidades que a realidade 
impôs. Pôde-se constatar como a interação em grupos potencializa a troca de experiências, 
motiva espaços de reflexão e de trocas que se revertem em apoio e suporte emocional, de forma 
compartilhada. Em uma outra perspectiva, observar as intervenções realizadas pela psicóloga 
experiente, coordenadora dos grupos, visualizar na prática o manejo na condução da sessão e os 
princípios da abordagem de grupos, possibilitou notória aprendizagem, que não seria possível em 
outra modalidade de atendimento no contexto clínico. Os atendimentos coletivos em saúde mental 
on-line se constituíram uma aprendizagem enriquecedora, uma experiência inovadora, distinta 
dos atendimentos realizados durante a graduação realizados de forma individual e presencial. 
Aditivamente, foi possível unir o conhecimento teórico-prático, aprofundando estudos científicos 
aplicados ao contexto. 

Conclusão: Conclusivamente, os atendimentos em saúde mental on-line apresentam-se como 
um complemento aos conhecimentos à formação de acadêmicas de psicologia, bolsistas de 
iniciação científica (PIBIC/CNPq). Possibilitaram uma formação crítica da prestação de serviços 
psicológicos inovadores, visando um melhor enfrentamento das novas demandas e dos desafios 
impostos para a área da saúde mental coletiva. 

Referências: CANALI, Analise Lasari; SCORTEGAGNA, Silvana Alba; Agravos à saúde mental de pessoas 
idosas frente a COVID-19. Research, Society and Development, v. 10, n. 7, p. 1-14, 2021, http://dx.doi.
org/10.33448/rsd-v10i7.16947

DULLIUS, Willian Roger; SCORTEGAGNA, Silvana Alba; MCCLEARY, Lynn. Coping strategies in health 
professionals facing Covid-19: s systematic review. Psicol. teor. prat., São Paulo, v. 23, n. 1, p. 1-20, abr. 
2021 . http://dx.doi.org/10.5935/1980-6906/ePTPC1913976.

SCORTEGAGNA, Silvana Alba et al. Mental health in health professionals facing Covid-19: a systematic 
review. Psicol. teor. prat., São Paulo, v. 23, n. 1, p. 1-23, abr. 2021 . http://dx.doi.org/10.5935/1980-6906/
ePTPC1913976.
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Introdução: A compreensão do Direito brasileiro vem crescendo cada vez mais, com a ampliação 
de proteção dos direitos da criança e adolescente, que, no início, era prevista apenas na Constituição 
Federal Brasileira. Hoje já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e, inúmeras leis que 
vieram para amparar esta proteção ao público infanto-juvenil. O presente ensaio analisará a Lei 
nº 12.318/2010, voltada aos pais ou responsáveis que praticarem a alienação parental, juntamente 
com os reflexos no desenvolvimento da criança e adolescente envolvido, trazendo a aplicação das 
Constelações Familiares no âmbito do Direito Sistêmico como uma possibilidade real na solução 
destes conflitos.

Metodologia: Em 26 de agosto de 2010, entrou em vigor a Lei 12.318, que veio para coibir as 
práticas de Alienação Parental, expressão utilizada por Richard Gardner por volta do ano de 1985, 
em que seria um ato de um dos pais ou responsável pela criança ou adolescente induzindo-o 
para se afastar de um dos genitores, alimentando até mesmo falsas memórias no envolvido 
(GONÇALVES, 2020, p. 294). Nos dias atuais, está ocorrendo cada vez mais à prática destes 
atos, principalmente após separações e divórcios de casais mal resolvidos. O desejo de afastar 
injustamente um dos genitores do convívio com os filhos é assemelhado ao desejo, muitas vezes, 
de vingança que o alienador possui sobre o alienado, dessa forma, utilizando o filho para atingi-lo 
(MALUF, 2016, p.641). Mas, na maioria dos casos, são esquecidos os danos que acabam acontecendo 
nesta criança ou adolescente envolvido, principalmente em seu psicológico. Em decorrência 
dos inúmeros problemas que a alienação parental traz para o desenvolvimento da criança ou 
adolescente, é que trouxe a “Síndrome de Alienação Parental – SAP” à tona, em que foi percebido 
por um psiquiatra americano Richard Alan Gardner, nascido em 28 de abril de 1931, professor 
de psiquiatria clínica no Departamento de Psiquiatria Infantil da Universidade de Columbia, nos 
Estados Unidos da América, que apresentou à primeira definição da Síndrome em 1985. Para ele, 
a SAP é um transtorno que desenvolve na criança ou adolescente, em um contexto de disputa de 
guarda, este ato é silencioso e sutil do alienador, que está em mente afastar e prejudicar o vínculo 
afetivo da criança ou adolescente com o progenitor (MADALENO, 2020, p. 496). Diante da grande 
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quantidade de casos de Alienação Parental, e de falsas denúncias de abuso sexual, decorrentes 
da separação de um casal, as varas de família estão abarrotadas, inclusive, com as sentenças que 
não cessam os conflitos. Ao mesmo tempo, surge um novo modo de pensar o Direito, através 
do Direito Sistêmico, que busca soluções rápidas e duradouras para as questões emocionais, as 
quais não são resolvidas juridicamente e acabam por impedirem o andamento processual, como 
os casos da Alienação Parental e suas consequências (MADALENO, 2015). Trazendo a dinâmica 
da Constelação Familiar, sistematizada pelo alemão Bert Hellinger, para o âmbito do Direito de 
Família, nos casos de alienação parental, percebe-se que, o filho, ao ser distanciado da convivência 
com seu outro genitor e a fragilidade de manterem afeto, caracteriza como uma exclusão de um 
dos genitores da vida daquele filho, sendo que para ele é de extrema importância o pertencimento 
de ambos os pais em sua vida. Assim, a criança ou adolescente vem a sofrer uma grande crise de 
lealdade, sentimento de rejeição, entre muitos outros sintomas que podem surgir (MADALENO; 
MADALENO,, 2019, p.59). 

Conclusão: Nos casos de alienação parental é quebrada uma das três leis sistêmicas, a Lei do 
Pertencimento, que se refere ao direito de pertencer ao seu sistema familiar e na AP, ocorre à 
exclusão de um dos membros, que pode resultar em muitos emaranhamentos àquela família 
nesta geração ou gerações futuras. Dessa forma, o Direito Sistêmico tem muito a contribuir para 
resolução efetiva desses conflitos. 

Referências: LÔBO, Paulo. Direito civil : famílias. V.5. ed.10. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. V.6. ed. 17. São Paulo: Saraiva, 
2020.

MALUF, Carlo Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego FreitasDabus. Curso de direito de 
família. Ed.2. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016.

MADALENO, Rolf. Direito de Família. Ed. 10. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

MADALENO, Ana Carolina Carpes. A Alienação Parental, suas consequências e busca de solução a luz 
das Constelações Familiares e do Direito Sistêmico, 2015. 

MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf. Síndrome da Alienação Parental: Importância da 
Detecção: aspectos legais e processuais. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
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Introdução: O estudo de impacto ambiental (EIA) é um instrumento da política nacional do 
meio ambiente, que pertence ao gênero da avaliação ambiental positivada na lei 6.803/80. Foi 
consagrado com a lei 6.938/81 e, posteriormente, recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 
Dispõe em seu art. 225, inc. IV, que incumbe ao poder público exigir para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, um estudo 
prévio de impacto ambiental, ao qual se dará plena publicidade através do Estado. Segundo Ingo 
Wolgang Sarlet (2020, p. 327), o EIA é um instrumento utilizado pelas autoridades competentes 
para avaliar atividades que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente. 

Metodologia: Rildo Pereira Barbosa (2014, p. 57 e 58) menciona que o Estudo de Impacto 
Ambiental tem como finalidades: a observação das variáveis, por exemplo, como serão gerados 
os possíveis danos pelas atividades analisadas; as suas consequências potenciais, abrangência, 
análise dos aspectos negativos e positivos; bem como as medidas mitigadoras, partindo sempre de 
que se deve sempre conhecer detalhadamente todos os tópicos envolvidos, visto que não ha? como 
gerenciar o que não se conhece. Em razão disso, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) nada mais 
é do que um escopo, que contém as linhas gerais de empreendimentos e atividades que possam 
causar degradação ambiental, e que deve apresentar não só? os possíveis impactos ambientais 
do empreendimento, como também as soluções que favoreçam o seu controle, visando, por fim, 
garantir os direitos e as obrigações na preservação do meio ambiente, conforme dispõe o artigo 
225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Na resolução 001/86 do CONAMA (BRASIL, 
1986), em seu artigo 2°, há um rol exemplificativo das atividades que necessitam de estudo 
prévio de impacto ambiental como, por exemplo, obras de ferrovias, portos, estradas, aeroportos, 
oleodutos, gasodutos, minerodutos, entre outros. O estudo de impacto ambiental precisa também 
obedecer a algumas diretrizes gerais expressas na resolução 001/86 do CONAMA (BRASIL, 1986). 
Conforme explica Ingo WolgangSarlet (2020, p. 330), ele deverá apresentar um conteúdo técnico 
mínimo, qual seja: diagnóstico ambiental da área de influência do projeto; análise dos impactos 
ambientais do projeto e de suas alternativas; definição das medidas mitigadoras dos impactos 
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negativo; e elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos 
e negativos. Ao final do estudo será feito o relatório de impacto ambiental (RIMA), o qual trará 
as conclusões do estudo de impacto ambiental (EIA), listando todas as consequências ambientais 
possíveis decorrentes da implementação da obra ou atividade analisada. Um ponto crucial que 
Antunes cita é “a CF estabelece que o Estudo de Impacto Ambiental deve ser exigido quando se 
tratar de licenciar obra ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio 
ambiente. O conceito, no entanto, é aberto e somente pode ser preenchido através da edição de 
atos normativos, sejam legais ou regulamentares. A contrario sensu, se a atividade não se incluir 
entre aquelas que possam efetiva ou potencialmente ser agentes de significativa degradação, o 
Estudo de Impacto Ambiental será inexigível”. (2021, pg. 448) A partir do RIMA o ente federativo 
licenciador deverá manifestar-se conclusivamente acerca de seu conteúdo, não ficando vinculado 
às conclusões deste, desde que motivadamente, porque o EIA tem caráter orientativo e não 
vinculativo.

Conclusão: O EIA está amplamente ligado ao direito público, em que no Brasil deve sempre 
existir, em empreendimentos potencialmente nocivos ao meio ambiente, estudos técnicos capazes 
de avaliar os impactos e se necessário, mitigá-los ou compensá-los em face dos danos ao meio 
ambiente. E dependendo da extensão dos danos, caberá ao poder público até impedir que sejam 
autorizadas tais obras no perímetro urbano.

Referências: ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo. 2021. Editora Atlas.

BARBOSA, Rildo Pereira. Avaliac?a?o de risco e impacto ambiental. Sa?o Paulo. 2014. Editora E?rica.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988.. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>

BRASIL. Resolução 001 de 23 de janeiro de 1986 do CONAMA. Disponível em < http://www2.mma.gov.
br/port/conama/res/res86/res0186.html>

SARLET, Ingo Wolfang. FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de Direito Ambiental. Rio de Janeiro. 2020. 
Editora Forense.
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Introdução: A presente pesquisa busca fazer uma análise do atual momento vivenciado 
pela sociedade brasileira, no que tange ao enfraquecimento da cidadania, frente ao cenário de 
desigualdade social, fortemente destacado pelas medidas de restrição impostas pelo governo, 
durante a superveniência da pandemia do coronavírus. A vulnerabilidade social a que muitos 
cidadãos foram expostos, sem a égide de políticas públicas eficazes para atender as demandas 
sociais, tendo evidenciado – ainda mais – a situação de miséria e pobreza da população, acaba 
por violar os direitos fundamentais, os quais são inerentes ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, assegurados pela Constituição de 1988, sendo o alicerce do Estado Democrático de 
Direito. Dito isso, salienta-se que a pesquisa utilizará o método bibliográfico, valendo-se de uma 
abordagem a partir do método hermenêutico-fenomenológico, no qual a categoria epistemológica 
fundamental é a compreensão e a meta é a interpretação dos fatos. 

Metodologia: A partir do surgimento de um novo vírus no ano de 2019, o qual foi denominado 
COVID-19, instaurou-se pelo mundo uma imensa crise, não apenas de caráter sanitário, mas 
também democrático, econômico e humanitário. Com a sua rápida disseminação, medidas de 
controle foram adotadas, como a quarentena, o distanciamento social e o lockdown. No Brasil, 
esse contexto não foi diferente, no entanto, percorremos um caminho um tanto quanto oposto, 
no tocante à busca de recursos para minimizar os efeitos e consequências do cenário pandêmico, 
nas suas múltiplas dimensões. Conforme Daniel Innerarity (2017, p.143), precisa-se ainda de um 
tempo para entender toda a situação, para comunicá-la e geri-la. Tem-se um período marcado 
pela presença de grandes limitações nas ações do governo. Porém, o que antes era entendido 
como resultado de circunstâncias contingentes, e que não estavam à disposição, hoje é visto como 
resultado de uma ação ou omissão à qual alguém pode ser considerado responsável, visto que 
“onde antes o acaso ou o destino funcionavam como explicação, temos agora responsabilidade 
política, quer se trate de epidemias, catástrofes naturais ou situações de pobreza” (INNERARITY, 
2017, p.144). A Constituição Federal, no caput de seu artigo 1º, afirma que o Brasil “constitui-
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se em Estado Democrático de Direito”, tal afirmação reforça a ideia de que Estado de Direito e 
democracia são indivisíveis. Logo, entende-se que à medida que os direitos fundamentais são 
violados, viola-se, também, a democracia. Tal fato torna-se evidente quando analisadas as ações 
dos governos diante da crise. Restrições excessivas foram impostas, e numa tentativa falha de 
reverter o abismo da desigualdade socioeconômica – o que até certo ponto já era irreversível - foi 
criado um auxílio emergencial para trabalhadores vulneráveis. No entanto, conforme atenta-se 
Pinzani, a preocupação estava em como conter a disseminação do vírus e combater a epidemia, 
sendo que pouco se pensou em como amparar aqueles que ficariam – e de fato, ficaram – expostos 
as consequências dessas medidas (2020, p. 29). Nesse sentido, de acordo com o sociólogo Manuel 
Castells, o medo e a política andam juntos. Ao passo que a sociedade encontra-se ameaçada e 
desamparada em razão da situação de calamidade, a política - entende-se aqui como os governos 
-, sob uma ideia forjada de proteção, passa a reprimir os processos de liberdade, logo “um estado 
de emergência permanente justifica no imaginário coletivo a restrição sistemática das liberdades 
civis e políticas” (CASTELLS, 2018, p. 36). Destaca-se, ainda, que em uma sociedade já permeada 
por altos índices de pobreza e vulnerabilidade, o “princípio” norteador desse cenário é o da 
sobrevivência. O exercício da cidadania passa para um segundo plano e deixa de ser prioridade, 
como bem elucida Pinzani “cidadania é um bem universal, na teoria, mas, na prática, se revela um 
luxo para poucos” (2020, p. 26). 

Conclusão: A partir da presente pesquisa, pode-se concluir que a insuficiência de recursos e 
a ineficácia do Estado em atender as demandas básicas da sociedade, transgride o princípio da 
dignidade da pessoa humana, sendo que, uma vez violado este princípio, todos os demais tornam-
se enfraquecidos. Logo, a reconstrução das ações do governo é urgente, para fins de manutenção 
do Estado Democrático de Direito.

Referências: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988. 

CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia liberal. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 

INNERARITY, Daniel. A política em tempos de indignação: a frustração popular e os riscos para a 
democracia. Tradução de João Pedro Jorge. Rio de Janeiro: LeYa, 2017. 

PINZANI, Alessandro. Fraqueza do Estado e elitização da cidadania na América do Sul. Lições políticas 
da pandemia. In: REICH, Evânia; BORGES, Maria de Lourdes; XAVIER, Raquel Cipriani. (Orgs). Reflexões 
sobre uma pandemia. Florianópolis: Néfiponline, 2020. p.21-30. [Recurso eletrônico]. 
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Introdução: A produção do material educativo que foi realizado por meio de algumas entrevistas 
e pesquisas sobre artistas rio-grandenses, buscamos aqui trazer pela voz do artista Sandro Ka 
um pouco da sua trajetória. O artista, desenvolve seu trabalho sendo guiado pelo imaginário, 
despertando questionamentos reflexivos sobre arte, política e sexualidade. O material educativo 
foi produzido por meio de entrevista, gravadas com a devida autorização e gerou um material em 
formato de vídeo. A produção do vídeo caracteriza-se como material educativo, como objeto de ser 
utilizado sob a forma de pesquisas em ambientes formais e não formais de ensino. O trabalho foi 
elaborado na disciplina de Estágio Supervisionado I do curso de Artes Visuais (Licenciatura), da 
Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo, RS. Esse modelo de projeto 
foi necessário devido à situação consequente da pandemia de Covid19, como uma possibilidade 
de desenvolvimento do estágio supervisionado I.

Metodologia: No contexto pandêmico por decorrência do Covid19, no qual estamos vivendo, 
algumas adaptações precisam ser feitas para que continuemos a realizar nossas tarefas de forma 
segura. Dessa forma o projeto de estagio da disciplina de Estagio Supervisionado I foi readaptada 
para que pudesse ocorrer um melhor aproveitamento. O material produzido nessa disciplina 
foi uma entrevista no formato de audiovisual com artistas rio-grandense. O projeto de estagio 
com o artista rio-grandense Sandro Ka que desenvolve seu trabalho desde 2003, nas áreas das 
linguagens do desenho, objeto, instalação, intervenção urbana e escultura, tem por objetivo 
trabalhar a apropriação de objetos do cotidiano dando um novo significado e os transformando em 
arte, podendo assim desenvolver um trabalho didático voltado para os espaços de ensino escolar 
na nossa comunidade e região, podendo desenvolver a compreensão de objetos comuns dentro 
do ambiente artístico, impulsionando a criatividade e a leitura de imagem buscando ampliar os 
repertórios visuais dos alunos. Sandro Ka é doutorando e mestre em Artes Visuais (PPGAV/
UFRGS), especialista em Ética e Educação em Direitos Humanos (FACED/UFRGS), bacharel 
em Artes Plásticas – Desenho (IA/UFRGS) e Professor de Gestão e Produção Cultural (IFRG). 
Sua pesquisa tem interesse nas articulações entre Arte Contemporânea, Produção Cultural e nas 
relações entre Arte, Política e Sexualidade. Interligando, objetos a materiais e práticas em diversos 
contextos, que façam parte do imaginário do ser humano, como desenhos e imagens de animações 
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infantis ligados a frases que intrigam, imagens de gesso com brinquedos infantis, cartazes colocados 
nas ruas com frases e imagens impactantes, que despertam um cetro estranhamento em quem 
as observa, sua apropriação artística baseia-se na estreita do ready-made dadaísta e nos marcos 
da Pop Art, sendo conduzido pela assemblage. O artista busca despertar um olhar interrogativo 
e reflexivo, abordando questões de política e sexualidade. Sendo inspirado pelo imaginário das 
pessoas o artista procura olhar para o mundo de uma forma critica buscando compreender as 
memorias afetivas, transformando as em obras de arte. 

Conclusão: Com a produção desse material educativo mesmo em meio a tantas tristezas que 
temos passado ao longo desses últimos meses nos aproximou de pessoas que não imaginávamos 
nos aproximar, e de alguma forma podemos compreender que a arte tem o poder de nos unir 
criando relações de afeto e empatia entre tantos, e é nesses momentos que podemos ver o quanto 
a arte é importante para a nossa sobrevivência. 

Referências: KA, Sandro. Biografia. Sandro Ka, Porto Alegre, 2021. Disponível em: https://sandroka.com.
br/bio/. Acesso em: 08/08/2021 

MAMUTE, Galeria. Sandro Ka, Porto Alegre. Disponível em: https://www.galeriamamute.com.br/
sandroka. Acesso em: 09/08/2021
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Introdução: O presente estudo analisa as concepções favoráveis e contrárias a fixação de 
indenização em decorrência do abandono afetivo por parte dos genitores. O tema revela-se 
oportuno, tendo em vista a evolução na aplicação da responsabilidade civil no Direito de Família, 
partindo-se da análise dos pressupostos existentes do dever de indenizar e a inserção dos danos 
afetivos na esfera dos danos morais. A ausência do afeto certamente é a causadora de diversos 
problemas de relacionamento e de convivência social durante a vida dos filhos que são vítimas 
do abandono afetivo. Diante de todos os meios eletrônicos existentes na atualidade, não há 
justificativas para argumentar a falta de afeto, levando-se em conta que a convivência não se limita 
a relação presencial. Desse modo, a presente pesquisa não tem o condão de esgotar a matéria, mas 
apenas fomentar a realização de mais estudos. 

Metodologia: A Constituição Federal estende sua proteção às modalidades de famílias 
existentes na sociedade, com base em um viés principal: a afetividade. Nesse sentido, muito além 
do dever dos genitores de exercer a guarda, de visitar e de prestar alimentos, existe o dever de 
cuidado, de convivência e de formação de laços afetivos. O dano moral se dá ao lesar a dignidade 
e os direitos personalíssimos de um indivíduo, buscando-se, através da indenização, compensar 
a dor sofrida pelo abalo causado por determinada atitude. Para Pereira e Tepedino, o aspecto 
afetivo e os sentimentos que integram a personalidade merecem igual proteção, assim como os 
bens que integram o patrimônio das pessoas (2018, p. 82). Destaca-se que o dano afetivo encontra-
se inserido na esfera do dano moral, sendo cabível reparar os danos extrapatrimoniais, devendo o 
ato ilícito, ao tratar do abandono afetivo, ter como ponto de partida a violação de uma norma de 
conduta por falta de cuidado na relação genitor-prole. No ordenamento jurídico brasileiro, ainda 
há discussões acerca da possibilidade de fixação de indenizações em decorrência do abandono 
afetivo. Os defensores dos preceitos negativos da reparação de danos morais reiteram que não 
seria possível monetarizar o vínculo de afeto, que a fixação de um valor monetário poderia acabar 
definitivamente com a possibilidade de aproximação e que os valores pagos como indenização 



Página 1474

jamais apagariam os danos causados pela ausência. Dal Lago e Oltramari destacam que “há 
resistência em reconhecer o direito à indenização por abandono afetivo na esfera das relações 
familiares, tendo em vista seu caráter eminentemente subjetivo” (2012, p. 235). Até o ano de 2011, 
os tribunais superiores, na grande maioria das decisões, posicionavam-se no sentido contrário à 
reparação de danos em decorrência do abandono afetivo, alegando que a cominação legal seria 
a perda do poder familiar. Foi a partir do ano de 2012 que começaram a surgir os primeiros 
posicionamentos favoráveis à reparação. A Ministra Nancy Andrighi, no REsp. n. 1.159.242-SP 
(BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 2012) entendeu que, pelo dever jurídico de cuidado, bem 
como para que os pais sintam-se reprimidos de utilizar os filhos como instrumento de vingança 
pelas frustrações amorosas passadas, correta a indenização por dano moral em decorrência do 
abandono afetivo, dando origem ao Informativo 496 do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. 
Não se discute o amor, mas sim o dever de zelo e cuidado. Existe o dever de compensar o dano, de 
acordo com as concepções positivas, quando não há o correto desempenho das funções paternas 
ou maternas, devendo ser aplicado a teoria geral da responsabilidade civil nos casos de abandono 
afetivo, através da comprovação da ocorrência de ato ilícito, objetivando-se compensar o dano 
injusto sofrido. 

Conclusão: É possível a fixação de indenização em decorrência do abandono afetivo, visando 
compensar o dano injustamente sofrido, através da transversalidade das ciências sociais e 
humanas. Uma sadia convivência pode ser mantida quando não existe mais relacionamento entre 
os genitores, ou ainda quando existe uma distância territorial entre o pai e o filho através dos 
meios tecnológicos de comunicação.

Referências: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1159242 / SP – 
2009/0193701-9. Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: < https://scon.stj.jus.br/SCON/
GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200901937019&dt_publicacao=10/05/2012>. Acesso em 22 de 
janeiro de 2021.

DAL LAGO, Camila; OLTRAMARI, Vitor Ugo. O dano moral decorrente do abandono afetivo: uma 
história de dois lados. Juris Síntese, Distrito Federal, n. 107, 2018, p. 18-35, mai./jun., 2018.

PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12. ed. Rio de Janeiro, 
Forense, 2018.
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Introdução: Em um momento tão conturbado como o atual, diante da pandemia do Covid-19, 
a falta de afeto no núcleo familiar, e demais problemas de relacionamento no interior da família 
podem passar despercebidos. Analisar a funcionalidade das famílias no cuidado das crianças e 
adolescentes é uma tarefa complexa, e, portanto, estudos nesta temática realizados por equipes 
multidisciplinares, encarregadas de identificar a raiz do problema e tratá-lo, de modo a causar 
o menor dano possível, são relevantes. Durante a pandemia, na UPF, os projetos de extensão, 
utilizaram-se das inovações tecnológicas, em conjuntos com os trabalhos interdisciplinares, 
para garantir a proximidade com as famílias, e manter o elo de ligação com a comunidade. 
Pode-se evidenciar que estes recursos vieram para ficar. Este trabalho, quer pois, refletir sobre a 
importância das equipes multidisciplinares como apoio aos operadores do Direito na manutenção 
dos princípios da solidariedade familiar.

Metodologia: Os princípios constitucionais e infraconstitucionais da solidariedade entre os 
membros da família, da igualdade entre cônjuges e filhos, do melhor interesse da criança e do 
adolescente, da afetividade, da função social da família, da boa-fé objetiva e da convivência familiar 
são bases para o acompanhamento das famílias que compõem a sociedade. O trabalho realizado 
por meio de equipes multidisciplinares tem buscado constatar as principais peculiaridades que 
se encontram presentes nos lares brasileiros, que atendem ou não tais princípios. Para Ishida, 
os desafios dos operadores do direito são verificar se os princípios constitucionais introduzidos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente estão sendo observados, a fim de favorecer o rápido e 
fácil acesso da sociedade à tutela jurisdicional (2015, p. 19). Farias e Rosenvald veem a família 
como um fenômeno fundante da sociedade, sendo “impossível compreendê-la senão à luz da 
interdisciplinaridade, [...] marcada por relações complexas, plurais, abertas, multifacetárias e (por 
que não?) globalizadas” (2015, p. 03). A equipe multidisciplinar é um “conjunto de profissionais 
de apoio, que são designados pelos Tribunais, para compor a equipe auxiliar do juízo”, geralmente 
formada por assistente social e psicólogo, podendo abranger também médico psiquiatra, pedagogo 
e demais técnicos da área das ciências humanas e biológicas (NUCCI, 2018, p. 88). É neste sentido 
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que a interdisciplinaridade das ciências do saber tem muita importância no direito de família, 
pela necessidade de acompanhamento tanto da criança e do adolescente, como dos genitores, 
por uma equipe especializada. O maior objetivo da atuação de equipes multidisciplinares é 
garantir proteção à criança e ao adolescente que se encontram em situação vulnerável por meio 
da interação entre os diferentes campos do conhecimento, tais como o direito, a psicologia, a 
sociologia, o serviço social, entre outros, de forma a preservar o melhor interesse da criança em 
um paradigma de novas concepções culturais. Farias e Rosenvald recomendam que os juízes de 
família estimulem o trabalho dos mediadores familiares para a obtenção de um resultado mais 
seguro do conflito, garantindo a dignidade das partes e das crianças e dos adolescentes acima de 
tudo (2015, p. 30). Assim, Dias salienta que “é impossível se formar um juízo de convicção sem o 
uso da interdisciplinaridade” (2016, p. 111). Desse modo, para que ocorra a resolução adequada de 
lides e conflitos familiares, será importante realizar-se o acompanhamento em conjunto, por uma 
equipe interdisciplinar, utilizando-se a transversalidade das ciências mencionadas e a tecnologia, 
como as salas virtuais, muito utilizadas nas mediações familiares em tempos de pandemia, para 
a solução dos conflitos familiares que surgiram nesse período. Esta compreensão em equipe, 
permite ampliar os olhares sobre o problema, favorecendo possibilidades criativas e factíveis no 
encaminhamento das situações vivenciadas. 

Conclusão: As experiências do trabalho em equipe, mesmo durante a pandemia, acompanhando 
crianças e adolescentes, buscando garantir os princípios de solidariedade familiar, de afetividade e 
bem estar, tem mostrado a importância da atuação do direito em conjunto com as demais ciências, 
o que tem resultado em um trabalho mais integrado de compreensão das famílias e de amenização 
de situações conflitivas. 

Referências: DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016.

FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015.

ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 16. ed. São Paulo: 
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Introdução: A preocupação ambiental com o descarte de resíduos de óleos de fritura usados tem 
sido amplamente discutida com a sociedade, pela academia e pelo poder público. As preocupações 
devem se transformar em ações e serem levadas a cabo por vários setores responsáveis pelo 
desenvolvimento sustentável. Este trabalho visa apresentar o projeto em questão, realizado no 
Município de Marau, RS, em conjunto com a Universidade de Passo Fundo (UPF), sendo realizado 
desde 2008, passando por diversas fases e adaptações ao longo dos tempos, bem como as atividades 
que estão sendo realizadas durante 2021/2, levando-se em consideração a pandemia de COVID-19 
que veio modificar algumas ações e exigir novas demandas do projeto.

Metodologia: Óleos indevidamente descartados apresentam grande poder poluente ao meio 
ambiente, causando a poluição de corpos hídricos, e solos, impactando negativamente a fauna e 
a flora, trazendo malefícios como mortes de peixes e plantas, impermeabilização do solo, entre 
outros. Muitas pessoas não sabem como descartá-los, utilizando-se de formas inadequadas para 
tal, como despejo diretamente no solo, ralos de pia, entre outras formas, onde acabam sendo 
levados à natureza, permanecem por muito tempo causando danos já anteriormente citados. Este 
resíduos por sua vez, podem apresentar valor agregado e grande valor econômico, devido à sua 
potencial utilização na produção de biocombustíveis, menos poluentes ao meio ambiente que seus 
equivalentes derivados do petróleo. Este projeto tem como objetivo a sensibilização da comunidade 
do Município de Marau, RS, começando-se nas redes de ensino público e privado, pelas escolas, 
dos reais prejuízos, e das formas corretas de destinação e armazenamento destes resíduos, com a 
posterior utilização na produção de material mais nobre como sabão, biodiesel, etc. nos laboratórios 
da UPF. Desta forma, o grupo de extensão, que congrega os cursos de graduação (Química) e 
pós-graduação, (Programa de mestrado e doutorado em Ensino de Ciências e Matemática – 
PPGCEM) na UPF, desenvolve material instrucional e didáticos que visam a realização de teatros, 
informativos, palestras e aplicações de questionários nas escolas e restaurantes, para engajamento, 
conscientização e educação. Também serão realizadas visitas à Cooperativa de Reciclagem 
de Marau, parceira neste projeto. Posteriormente serão dispostos pontos de coletas, e após a 
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divulgação para a população, para que procure a destinação correta destes resíduos, ajudando a 
melhorar o meio ambiente urbano. Também serão abordados neste projeto o descarte e reciclagem 
de materiais não convencionalmente estudados, como bitucas de cigarros e gomas de mascar, 
havendo propostas de suas reutilizações sendo desenvolvidas como pesquisa no grupo, o que 
fortalece o tripé do ensino, pesquisa e extensão buscado pelos participantes.

Conclusão: Portanto, entende-se que a preocupação com o descarte correto dos resíduos deva 
estar presente na comunidade universitária e ser levado afora, com uma grande melhora no 
conhecimento referente ao destino dos óleos usados e sua armazenagem, bem como dos outros 
rejeitos abordados, e a sensibilização além da comunidade acadêmica, visando a diminuição da 
poluição e um meio ambiente mais sustentável.

Referências: FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. “Óleo de cozinha usado e o meio ambiente”; Brasil Escola. 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/oleo-cozinha-usado-meio-ambiente.htm. Acesso 
em 09 de agosto de 2021.
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Introdução: A colecistectomia, cirurgia de retirada da vesícula biliar, é um dos procedimentos 
mais realizados no mundo. Nesse sentido, atualmente, o padrão ouro para a realização dessa 
cirurgia nas doenças benignas da via biliar é por via laparoscópica. No entanto, a cirurgia 
robótica, que utiliza diferentes técnicas conforme o paciente e a sua patologia, vem sendo utilizada 
pela comunidade médica. Dessa forma, o uso de robôs surge como extensão à colecistectomia 
videolaparoscópica, buscando superar as suas limitações e otimizar ainda mais os resultados de 
retirada da vesícula biliar a partir de uma visão tridimensional. Contudo, ainda são escassos os 
estudos que comparem as duas modalidades. Por isso, uma revisão de literatura que analisa os 
benefícios da cirurgia robô-assistida, como os resultados clínicos, complicações futuras, tempo de 
cirurgia, custos, risco de conversão, duração de internação e taxas de readmissão em comparação 
a via laparoscópica torna-se essencial. 

Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura baseada em artigos indexados na base de 
dados eletrônicos PubMed, datadas entre 2016 e 2021, utilizando os descritores “robotic surgery” 
e “cholecystectomy”. A colecistectomia robótica (CR) é uma opção minimamente invasiva para 
doenças benignas da vesícula biliar por oferecer vantagens como a visualização e a amplitude de 
movimento aprimoradas com maior grau de manobrabilidade devido aos instrumentos de pulso, 
facilidade de dissecção, percepção de profundidade tridimensional, maior precisão e destreza, 
diminuição do esforço do cirurgião e abordagem de incisão única. Além disso, oferece a capacidade 
de imagem de fluorescência intraoperatória do sistema biliar que permite tratamento de vesículas 
biliares complicadas em cirurgia única, apresentando menores recidivas comparada a cirurgia 
laparoscópica (P=0,06) (HUANG; et al, 2017) e associação de taxas menores de conversão para 
laparotomia. Contudo, a colecistectomia robótica tem desvantagens. Entre elas, o custo elevado e 
o tempo pré-operatório maior devido ao tamanho do equipamento e configurações necessárias. O 
estudo de Kane (2020), por exemplo, observou que o custo da cirurgia robótica é significativamente 
maior que a laparoscópica. Entretanto, com o tempo e o avanço da acessibilidade à tecnologia, 
devido a comoditização, essa diferença de custo deve diminuir. Em uma revisão retrospectiva 
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(KANE, 2020) comparando 140 pacientes submetidos à colecistectomia robótica e 97 pacientes 
submetidos à colecistectomia laparoscópica foi demonstrado que a robótica foi associada a maior 
tempo operatório e maior custo, mas também a uma menor taxa de conversão para laparotomia. 
Ademais, outra revisão retrospectiva com 326 pacientes submetidos à colecistectomia (147 
laparoscópica e 179 robótica) evidenciou que nenhuma diferença na taxa de complicações foi 
detectada entre os grupos. Também, não foi relatada nenhuma diferença no tempo operatório - 
atribuído à experiência avançada do cirurgião. Ainda, na revisão de Kane et al (2020) não foram 
demonstradas reinternações em 90 dias para pacientes submetidos à colecistectomia robótica, 
com 43 pacientes (4,1%) reinternados em 90 dias submetidos à colecistectomia laparoscópica. 
Outro questionamento se refere ao uso do robô em cirurgias mais complexas e malignas ou em 
procedimentos comuns, como a colecistectomia. Porém, é mais prudente até a familiarização 
dos equipamentos, começar com procedimentos mais simples antes de prosseguir para os mais 
desafiadores tecnicamente (CHANG, 2020). Mesmo assim, é inquestionável que a colecistectomia 
por cirurgia robótica é promissora e tende a ser cada vez mais discutida no âmbito médico.

Conclusão: A CR é uma alternativa promissora que apresenta menor taxa de readmissão 
hospitalar e suas desvantagens têm potencial de amenizar com a prática dos cirurgiões. Contudo, 
se faz necessário novos estudos para concluir algum benefício em comparação a laparoscopia. 
Portanto, no momento, a escolha do cirurgião, o custo hospitalar e a preferência do paciente devem 
ditar a técnica escolhida.

Referências: KANE, William J.; CHARLES, Eric J.; MEHAFFEY, J. Hunter; HAWKINS, Robert B.; 
MENESES, Kathleen B.; TACHE-LEON, Carlos A.; YANG, Zequan. Robotic compared with laparoscopic 
cholecystectomy: a propensity matched analysis. Surgery, [S.L.], v. 167, n. 2, p. 432-435, fev. 2020. 

HUANG, Yeqian; CHUA, Terence C.; MADDERN, Guy J.; SAMRA, Jaswinder S.. Robotic cholecystectomy 
versus conventional laparoscopic cholecystectomy: a meta-analysis. Surgery, [S.L.], v. 161, n. 3, p. 628-636, 
mar. 2017.

CHANG, Karen; GOKCAL, Fahri; KUDSI, Omar Yusef. Robotic Biliary Surgery. Surgical Clinics Of North 
America, [S.L.], v. 100, n. 2, p. 283-302, abr. 2020.
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Introdução: O Sistema Único de Saúde, em suas diretrizes, revela a importância da integralidade 
no cuidado da população. Nesse sentido, a equipe multiprofissional visa assistir as necessidades 
do paciente, abrangendo todas as áreas da saúde e garantindo, assim, a integralidade. Por isso, 
entende-se que o exercício do cuidado só se dá de forma integral quando engloba o conhecimento 
de uma equipe interprofissional. Dessa forma, surge o programa de extensão: “Territórios da 
saúde e do cuidado”, coordenador e articulador de projetos variados da Universidade de Passo 
Fundo, visando promover saúde e qualidade de vida, orientado pelas comunidades, pelo cuidado 
integral das pessoas por meio da interprofissionalidade. Deste modo, uma vez que apresenta 
grandes potencialidades e desafios, torna-se relevante um relato de experiência sobre o modo e a 
dinâmica participativa como a gestão do programa está sendo construída.

Metodologia: O programa “Territórios da saúde e do cuidado” desenvolve a construção de 
territórios do cuidado integral por meio da interprofissionalidade pela sistematização de projetos 
de extensão já estabelecidos na Universidade de Passo Fundo. Nesse contexto, integra as práticas 
pedagógicas e a formação em saúde ao SUS e seus princípios, em consonância com outras políticas 
públicas, através de oficinas de imersão, cursos e aulas magnas, e coordena estes projetos através 
da união de territórios temáticos e geográficos que representam ações comuns, possibilitando um 
trabalho coletivo com maior participação e capacidade nas execuções. Assim, um dos fundamentos 
da gestão do programa se baseia nos pensamentos do geógrafo Milton Santos (LOPES, 2014), que 
defende o caráter social do espaço e leva em conta além do território geográfico, considerando 
também a identidade e referências pertencentes àquele local. Dessa forma, através ressignificação 
do “território” e da articulação dos projetos envolvendo uma diversidade de unidades acadêmicas, 
como o instituto de ciências biológicas, a faculdade de artes e comunicação, educação física e 
fisioterapia, medicina, odontologia e filosofia e ciências humanas, o programa apresenta grande 
potencial a partir da união de projetos, que passam a se complementar e auxiliar, sendo estimulados 
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a dialogar, produzir e socializar o conhecimento envolvendo a prática em diversos territórios 
geográficos, como os níveis de atenção primária e secundária, setores da educação, associações e a 
fazenda da brigada militar. Além disso, torna-se possível englobar territórios temáticos abrangentes, 
como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a inclusão e acessibilidade, a saúde integral, os 
processos biopsicossocioespirituais e as vulnerabilidades sociais, muitos envolvidos em mais de 
um projeto de extensão pré-estabelecido. Por outro lado, ainda encontram-se alguns desafios, 
como o entendimento comum do conceito de território e a dificuldade de colocar as atividades 
em prática, sobretudo no contexto de pandemia, no qual foi necessário renovar os métodos de 
comunicação, sendo as reuniões organizadas de forma online, pela plataforma Google Meet, que 
impede o contato físico e dificulta o acesso. Ademais, o distanciamento social impede algumas 
atividades práticas e a aglomeração de grandes grupos. Ainda, como o programa conta com 18 
projetos de extensão, existe a dificuldade de encontro de horários comuns entre os participantes, 
criando um obstáculo para o debate e encontro dos objetivos em comuns dos projetos. Por fim, 
sabe-se que a atenção fragmentada em saúde não é capaz de suprir o dinamismo e a complexidade 
do cuidado. Diante disso, mesmo com os desafios, o programa oferece experiências a partir da 
adoção de um trabalho em rede no exercício do cuidado, trazendo inúmeras vantagens para sanar 
as dificuldades e para que o atendimento no cuidado em saúde seja enriquecido pela troca de 
conhecimento entre profissionais de diferentes áreas. 

Conclusão: Portanto, entende-se que o trabalho colaborativo surge através de convites entre os 
projetos e busca o desenvolvimento da comunidade e o aprendizado. Assim, estes movimentos 
reorganizam a formação em saúde e contribuem para o processo de construção e ressignificação do 
conceito de território a partir da compreensão da identidade, referencial e cultura a ser trabalhada. 

Referências: LOPES, Jonathan Felix Ribeiro. Território na Geografia de Milton Santos. Invest. Geog, 
Cidade do México, n.85, p.128-130, 2014.
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Introdução: A integralidade está entre as diretrizes do Sistema Único de Saúde, salientando a 
sua importância na prática em saúde. Contudo, só há integralidade com multidisciplinaridade 
(FONTOURA; et al., 2006). Nesse sentido, uma equipe multidisciplinar assiste o paciente como um 
todo, através das mais diversas modalidades em saúde, na busca de concretizar e pôr em prática 
essa diretriz. Por isso, entendemos que a educação médica só se dá de forma integral quando 
engloba os conhecimentos de todos os profissionais da saúde. Dessa forma, a Liga Acadêmica 
de Medicina de Família e Comunidade (LAMFAC) concebeu a importância de acolher e fazer 
presente estudantes e profissionais de diversos cursos da saúde em suas reuniões; objetivando o 
compartilhamento do conhecimento multidisciplinar nos momentos de ensino da Liga, visando a 
melhoria do ensino médico. 

Metodologia: Sabemos que o atendimento integral é fundamental para o acompanhamento e 
para a saúde dos pacientes. Nesse sentido, uma vez que a maioria das patologias tem origem 
multifatorial e envolvem não só fatores orgânicos, mas ambientais e psicológicos, entendemos 
que o cuidado também necessita atenção multiprofissional. Nesse contexto, o trabalho em rede 
possibilita a discussão sob diversos pontos de vista, facilitando a construção e implementação de 
ações multisetoriais, fortalecendo a adesão do paciente e contribuindo para um diálogo completo, 
que leva em conta o indivíduo como um todo, não somente como uma patologia. Nesse viés, a 
LAMFAC busca desenvolver a multidisciplinaridade em saúde através da inclusão de ligantes de 
diversos cursos, como Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Farmácia. Com isso, a liga 
elabora atividades pautadas nos pontos de vista de cada área, com assuntos sugeridos pelos alunos, 
de modo a contribuir para uma formação profissional ampla e integral pelo compartilhamento 
de experiências, conhecimento e prática entre os participantes. Dentre as atividades, antes da 
pandemia, estavam as idas às Unidades Básicas de Saúde para trabalho com a comunidade. A partir 
do COVID-19, essa multidisciplinaridade passou a ser aplicada por meio de aulas ministradas por 
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profissionais da saúde dos diversos cursos, procurando sempre ampliar o olhar sobre o cuidado 
ao paciente. Além disso, nas redes sociais da liga são postados conteúdos para profissionais e para 
a população, elaborados por ligantes dos diferentes cursos. A inclusão de alunos dos diversos 
cursos da área da saúde permite a discussão da atenção ao paciente a partir de inúmeros pontos 
de vista, o que contribui para uma formação profissional embasada no cuidado integral em saúde. 
Ademais, possibilita confirmar a importância do trabalho em equipe em qualquer serviço, mas 
principalmente na atenção primária à saúde. Por último, a multidisciplinaridade proporcionada pela 
LAMFAC também salienta a valorização individual de cada área no cuidado em saúde. O trabalho 
e a educação em saúde uniprofissional são contestáveis, pois não são capazes de acompanhar 
o avanço do cuidado em saúde, bem como não condizem mais com o perfil dos estudantes na 
atualidade. Diante disso, a LAMFAC desenvolve seus processos de educação, responsáveis pela 
formação dos futuros profissionais, tão necessários para suprir esse cenário de cuidado, através 
da inclusão de diversos cursos para que o desenvolvimento dos estudantes seja enriquecido pela 
troca de experiência e pelo trabalho em conjunto entre os profissionais das diversas áreas.

Conclusão: Entendemos, portanto, que o cuidado em saúde poderia ser melhorado a partir 
de ações conjuntas entre profissionais, influenciando não só no processo de saúde-doença, mas 
na qualidade de vida dos pacientes. Diante disso, a adoção de um trabalho em rede traz muitas 
vantagens e contribui para um atendimento enriquecido pela troca de experiência de profissionais 
de diferentes áreas. 

Referências: FONTOURA, Rosane Teresinha; MAYER, Cristiane Nunes. Uma breve reflexão sobre a 
integralidade. Revista Brasileira de Enfermagem, [S.L.], v. 59, n. 4, p. 532-536, ago. 2006.
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Introdução: O ensino, a pesquisa e a extensão caracterizam um dos principais aspectos da 
identidade de uma universidade, visto que o processo formativo está alicerçado neste tripé. Porém, 
para uma formação acadêmica que garanta a experiência universitária integral, é fundamental 
que as instituições de educação superior, juntamente com seus estudantes, construam estratégias 
que garantam essa integração a partir da compreensão do perfil dos acadêmicos e das suas 
particularidades. Uma das formas de constitucionalizar esse processo é a partir da construção 
de políticas estudantis, que visam assegurar o direito à experiência universitária baseada na 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, potencializando assim, a formação acadêmica 
de todos os estudantes da universidade.

Metodologia: O termo “universidade” deriva de “universo”, evidenciando a sua necessidade 
de explorar todas as áreas do conhecimento científico. Sabendo disso, busca-se uma formação que 
contribua para que o estudante seja capaz de refletir sobre o que é vivido e aprendido em sala 
de aula ou em outros espaços e construa, a partir disso, a sua identidade pessoal e profissional 
(Fernandez, 2012). Inicialmente, a função das universidades era centrada na formação da elite. Com 
o passar dos anos e tendo presente que a universidade é uma instituição em constante construção, 
na qual os processos acadêmicos, sua identidade e funções são aspectos a serem desenvolvidos 
a partir de disputas e principalmente com a criação de Políticas Educacionais como o PROUNI, 
são conquistados espaços para as classes populares e é deixado de lado sua função mecanicista, 
sendo a universidade atual um espaço de transformação social, de produção de conhecimento e 
experiência universitária (Rodrigues, 2006). Atualmente, o tripé- ensino, pesquisa e extensão- tem 
fortalecido essa perspectiva com um potencial transformador tanto no âmbito da prática quanto 
na formação mais humana e comunitária (Rodrigues, 1997). Atividades de extensão e pesquisa 
possibilitam ao acadêmico entrelaçar o aprendizado da sala de aula com as perspectivas da prática 
profissional. Assim, ao vivenciar a realidade da comunidade de perto e de forma integrada, o 
estudante se envolve em atividades que estimulam o desenvolvimento harmônico dos aspectos 
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físicos, cognitivos, afetivos e sociais de cada ser humano (Nogueira, 2000). Pesquisa e extensão, 
portanto, possibilitam a busca e a descoberta de novos saberes dos espaços sociais, num processo 
educativo e científico que viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade 
(Jazine, 2004). Dessa maneira, embasados em movimentos como a criação da União Nacional dos 
Estudantes (UNE) e de outras entidades que deram à luta dos estudantes coesão e identificação em 
torno de pautas que borbulhavam dentro de processos de ensino e aprendizagem e consolidaram 
a luta estudantil no que diz respeito às disputas e conquistas dos acadêmicos, pensou-se para a 
consolidação e desenvolvimento do tripé-ensino, pesquisa e extensão- na Universidade de Passo 
Fundo, a construção de uma política estudantil. Esse documento possibilitará ao estudante expressar 
suas opiniões, críticas, perspectivas, reivindicações e, sobretudo, garantirá sua participação no 
planejamento, desenvolvimento e avaliação dos mecanismos institucionais. Afinal, o processo 
educativo de qualidade deve ser democrático, libertador, crítico e comprometido com os desafios 
da sociedade brasileira. Porém, para tal êxito é necessário que o estudante seja autor do seu próprio 
processo, pois ”não há sentido pensar a universidade sem o protagonismo do estudante. Não há 
sentido ousar no ensino, na pesquisa e na extensão sem que os estudantes sejam o cerne do ato 
educativo’’ (PDI - 2017-2021, p. 63).

Conclusão: Pode-se concluir que a Política do Estudante é um documento capaz de ampliar 
as formas de ingresso, pertencimento, permanência, protagonismo, continuidade e conclusão do 
processo formativo. Para isso, é necessário que as instituições estejam engajadas em construir 
estratégias que proporcionem ao estudante uma experiência universitária integral e o fortalecimento 
do protagonismo estudantil. 

Referências: FERNANDES, M. C.; SILVA, L. M. S.; MACHADO, A. L. G.; MOREIRA, T. M. M. 
Universidade e a extensão universitária: a visão dos moradores das comunidades circunvizinhas. 
Educação em Revista, v. 28, n 4., p. 169-193, jun 2012.

JEZINE, E. As práticas Curriculares e a Extensão Universitária. Anais do 2° Congresso Brasileiro de 
Extensão Universitária. Belo Horizonte. 2004.

NOGUEIRA, M. das D. P. (Org.). Extensão universitária: diretrizes conceituais e políticas. Belo Horizonte: 
UFMG, 2000.

RODRIGUES, M. M. Extensão Universitária: um texto em Questão. Rev. Educação e Filosofia, vol. 11, n. 
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Introdução: Os processos históricos de colonização e migração humana e as atuais dinâmicas 
de globalização são os principais responsáveis pela introdução de espécies em regiões fora de 
sua distribuição original (ESPINDOLA; JUNIOR, 2007). Uma espécie exótica é considerada 
invasora quando prolifera-se sem controle, induzindo alterações da composição de espécies e dos 
processos ecológicos nativos (SAMPAIO; SCHMIDT, 2013). A introdução de espécies invasoras é 
considerada a segunda principal causa de perda de biodiversidade no planeta (UNEP, 2005). Áreas 
de Preservação Permanente devem ser acompanhadas visando o controle de espécies exóticas, 
conforme Lei 12.651/12 (BRASIL, 2012), visto que a proporção de espécies nativas e exóticas está 
relacionada à qualidade da regeneração florestal. O objetivo deste estudo é inventariar as espécies 
exóticas presentes em uma APP da Universidade de Passo Fundo, visando contribuir para futuros 
manejos desta Unidade.

Metodologia: O estudo foi realizado no Município de Passo Fundo ( 28°14’4.16”S 52°22’49.59”W, 
687 m de altitude), APP/UPF, nas proximidades do Instituto de Ciências Biológicas e da Faculdade 
de Agronomia. Foram realizadas expedições à APP, totalizando 12 horas de esforço amostral. O 
levantamento de dados deu-se pela observação e contagem in loco das espécies arbóreas exóticas. 
As plantas foram fotografadas e identificadas a partir da consulta à bibliografia especializada. 
Foi realizada a medição da altura e do diâmetro à altura do peito (DAP) de todos os indivíduos 
inventariados, com DAP mínimo de 10 centímetros. Na extensão da área analisada, foram 
amostradas sete espécies arbóreas exóticas: Cinnamomum camphora (L.) J. Presl; Cupressus 
sempervirens L.; Eriobotrya japonica Lindl.; Eucalyptus globulus Labill.; Hovenia dulcis 
Thunberg.; Pinus elliottii Engel. e Psidium guajava L., totalizando seis famílias e sete gêneros 
(Tabela 1). Destas, quatro espécies são citadas como invasoras pela lista de espécies exóticas 
invasoras do Rio Grande do Sul (Portaria SEMA-RS 79/2013), sendo estas Hovenia dulcis (uva-
do-japão), Eriobotrya japonica (ameixa-de-inverno), Pinus elliottii (Pinheiro-americano) e Psidium 
guajava (goiabeira). Em relação ao diâmetro dos caules (DAP), as árvores foram classificadas em 
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dois grupos: Árvores de maior porte (DAP ≥ 10 cm) e de menor porte ( DAP < 10 cm). Foram 
contabilizados três indivíduos de maior porte para C. camphora; 39 para E. globulus; 11 para H. 
dulcis e 11 para P. elliottii . As espécies C. sempervirens, E. japonica e P. guajava apresentavam 
somente indivíduos de menor porte. Para as árvores de maior porte, registrou-se DAP médio de 
14,33 cm (±1,53) para C. camphora; 19,2 cm (±6,38) para E. globulus; 19,72 cm (±10,78) para H. 
dulcis e 15,33 cm (±6) para P. elliottii. A presença de espécies exóticas em APPs pode ser explicada 
pela falta de informação sobre o plantio dessas espécies. Comumente, quando há a intenção de 
recuperar uma área, pode ocorrer o plantio aleatório de espécies ou de mudas mais facilmente 
encontradas em viveiros. Além disso, as espécies arbóreas invasoras são facilmente dispersas, a 
longas distâncias, pelo vento (anemocoria, como visto em P. elliottii) ou por animais (zoocoria, a 
exemplo de H. dulcis). Quando estas espécies são encontradas próximas à APP, seus propágulos 
têm altas chances de chegar à área naturalmente, pela ação de aves dispersoras que utilizam a 
mata como poleiro, local de alimentação e nidificação. Medidas cabíveis no controle de espécies 
exóticas invasoras incluem seu controle por meio de remoção total de indivíduos ou medidas 
menos invasivas, no caso de árvores de grande porte. Nestas situações, é possível proceder com o 
anelamento dos caules, possibilitando que a estrutura arbórea permaneça em pé, servindo como 
poleiro para a avifauna. Indivíduos jovens ou plântulas devem ser removidos buscando evitar seu 
desenvolvimento e reprodução na área de preservação.

Conclusão: O presente estudo salienta a necessidade de manejo adequado das espécies exóticas 
na área estudada, especialmente aquelas consideradas invasoras, pois representam um prejuízo 
para a biodiversidade e regeneração da APP.

Referências: ESPINOLA, L. A.; JUNIOR, H. F. J. Espécies invasoras: conceitos, modelos e atributos. INCI, 
Caracas, v. 32, n. 9, p. 580-585, 2007. 

SAMPAIO, A.B.; SCHMIDT, I. B. Espécies Exóticas Invasoras em Unidades de Conservação Federais do 
Brasil. Biodiversidade Brasileira, v. 3, n. 2, pp. 32-49, 2013.

RIO GRANDE DO SUL. Instrução Normativa n° 79, de 31 de outubro de 2013. Diário Oficial do Estado, 
Porto Alegre, 2013. 

BRASIL. Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, Brasília, 2012. 

UNEP. Implications of the findings of the Millennium Ecosystem Assessment for the future work of the 
Convention – Summary for decision makers of the biodiversity synthesis report, 2005. 
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Introdução: O papagaio-charão (Amazona pretrei) é uma espécie carismática e muito conhecida 
pelas comunidades do sul do Brasil, especialmente aquelas relacionadas às florestas com araucárias, 
tornando-o um recurso didático natural e facilitador de ensino-aprendizagem. O processo 
educativo escolar é um agente de transformação, e o desenvolvimento de atividades voltadas à 
preservação da natureza é uma exigência para que esse processo possa cumprir sua função social 
(TAMAIO, 2002). Com o objetivo de divulgar a importância de preservar a biodiversidade, o Projeto 
Charão atua, em conjunto com professores do ensino fundamental, na inclusão de atividades 
multidisciplinares de educação ambiental em escolas no Rio Grande do Sul. No ano de 2021, foi 
planejado o Roteiro Pedagógico da Migração do Papagaio Charão, que busca ilustrar o processo 
migratório desta espécie e sua interação com as florestas, por meio de uma trilha interpretativa, 
para alunos da educação básica, no município de Carazinho-RS.

Metodologia: No ano de 2021, organizamos duas reuniões com professores do ensino fundamental 
do município de Carazinho, representados pela Escola Estadual de Ensino Médio Ernesta Nunes e 
pelo Colégio La Salle, durante o mês de março. Por ocasião da pandemia da COVID-19, as reuniões 
foram conduzidas de forma remota, pela plataforma Google Meet. O objetivo das reuniões foi 
alinhar necessidades, expectativas e experiências dos professores convidados, com vistas ao máximo 
aproveitamento da dinâmica do Roteiro integrando-o às disciplinas escolares. Ainda, buscou-se 
definir um método de avaliação do aproveitamento dos estudantes, através de dois questionários: 
Um a ser aplicado antes do roteiro interpretativo, e outro após, buscando avaliar de que forma a 
experiência foi percebida pelos alunos e os conhecimentos trocados durante a atividade. A trilha 
consiste em um trajeto curto, nas imediações da Universidade de Passo Fundo - Campus Carazinho. 
O ambiente é arborizado e conta com a presença de espécies florestais nativas do estado, as quais 
são utilizadas pelo papagaio-charão de diferentes formas: Alimentação, poleiro ou nidificação. 
Assim, busca-se aproximar os estudantes da natureza, conferindo-lhes a capacidade de reconhecer 
as espécies, observar formas, cores, texturas e aromas, ou ainda compartilhar histórias ligadas à 
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experiência e cultura da comunidade em relação à mata e os animais nela presentes. O papagaio-
charão é a única espécie de papagaio considerada migratória (MARTINEZ; PRESTES, 2008), e 
desloca-se dos locais de reprodução, atualmente conhecidos apenas no estado do Rio Grande do Sul, 
para os locais de alimentação, o planalto de Santa Catarina, onde existem os maiores remanescentes 
de florestas com araucárias no Brasil. A trilha simula a migração do papagaio-charão, que ocorre 
no período de fevereiro a junho, em busca de um dos principais recursos alimentares disponíveis 
nessa época, o pinhão. Os papagaios também interagem com frutos, sementes, botões florais e 
flores de outras espécies florestais presentes na região. Por ser uma espécie ameaçada, atualmente 
na categoria Vulnerável (VU), a preservação de seu habitat constitui uma das principais estratégias 
de conservação (ICMBio, 2020). Assim, justifica-se a implementação de atividades de educação 
ambiental nas escolas, visando envolver toda a sociedade na conservação do papagaio-charão e 
das florestas com araucárias.

Conclusão: Em decorrência da pandemia da COVID-19, o projeto teve de ser prorrogado até a 
normalização das atividades docentes, o que ocorrerá a partir do último semestre de 2021. Dessa 
forma, continuamos aperfeiçoando e ampliando o Roteiro, visando máximo aproveitamento e 
sucesso.

Referências: TAMAIO, I. O Professor na construção do conceito de natureza; uma experiência prática de 
educação ambiental. São Paulo: Annablumme / WWF, 2002.

MARTINEZ, J.; PRESTES, N. P. (Org.). Biologia da conservação: estudo de caso com o papagaio-charão e 
outros papagaios brasileiros. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2008.

ICMBio. Sumário Executivo: Papagaios (2º ciclo de gestão). Plano de Ação Nacional para Conservação das 
Espécies Ameaçadas, Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2020.
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Introdução: O Brasil possui a maior diversidade de mamíferos do neotrópico (FONSECA et 
al.,1999), estimada em cerca de 530 espécies descritas. Das 250 espécies de mamíferos presentes na 
Mata Atlântica, 55 são endêmicas e 38 estão ameaçadas de extinção (ICMBio, 2015). Mamíferos de 
médio e grande porte desempenham funções primordiais nos ecossistemas, incluindo a herbivoria, 
dispersão de sementes e equilíbrio da cadeia trófica, com a presença de carnívoros que controlam 
populações de outros animais (TERBORGH et al., 1992). Os inventários de fauna são ferramentas 
que possibilitam identificar quais espécies estão presentes numa localidade, auxiliando na gestão 
adequada das áreas naturais protegidas (SILVEIRA et al., 2010). O objetivo deste trabalho foi 
analisar a riqueza de mamíferos não-voadores na RPPN Papagaios-de-Altitude, no planalto 
catarinense. 

Metodologia: A RPPN Papagaios-de-Altitude, regulamentada pela Portaria ICMBio Nº 
148, de 21 de fevereiro de 2018, está localizada no planalto catarinense, município de Urupema 
(27°56’42.87’’S 49°54’55.33’’O), totaliza uma área de 46,07 hectares, contendo ambientes de Floresta 
Ombrófila Mista Alto-Montana, campos naturais e afloramentos rochosos. A área está situada a 
uma altitude média de 1.418 metros, submetida ao clima Cfb (temperado marítimo) segundo a 
classificação de Köppen-Geiger. A temperatura média anual é de 13,5 °C, sendo junho o mês mais 
frio (mínima média de 2,9 °C) e o mais quente janeiro (máxima média de 24,6 °C). A precipitação 
média anual é de 1656mm. Os dados foram obtidos a partir de registros por vinte e cinco câmeras-
trap, que constam no banco de dados de imagem da RPPN Papagaios-de-Altitude mantidos pelo 
Projeto Charão (AMA/ICB-UPF). O conjunto de imagens passou pelo processo de triagem, sendo 
selecionadas aquelas que contemplavam mamíferos durante o ano de 2017. Os animais foram 
identificados a nível de espécie e agrupados por família. Durante o período amostrado, foram 
inventariadas 19 espécies de mamíferos na RPPN Papagaios-de-Altitude, totalizando 16 gêneros 
e 13 famílias. Destes, os mais representativos foram felídeos (cinco espécies), canídeos (duas 
espécies) e procionídeos (duas espécies), sendo as demais famílias representadas por um único 
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táxon (Tabela 1). A área estudada apresenta uma notável diversidade de mamíferos, incluindo 
herbívoros generalistas como o veado-caatingueiro (Mazama gouazoubira) até carnívoros de topo 
de cadeia, como o leão-baio (Puma concolor). Esta diversidade pode estar relacionada à localização 
da Reserva, que se encontra na região de ocorrência dos maiores remanescentes da Floresta 
Ombrófila Mista no estado de Santa Catarina. Ainda, a composição de ambientes diversos torna 
a RPPN convidativa ao trânsito de espécies especialistas, como é o caso da jaguatirica (Leopardus 
pardalis) e do tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla). A presença numerosa de carnívoros, 
incluindo bandos expressivos de coati-de-cauda-anelada (Nasua nasua), indivíduos de mão-pelada 
(Procyon cancrivorus), irara (Eira barbara), graxaim-do-mato (Cerdocyon thous) e cinco espécies 
de felídeos (Leopardus guttulus, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Puma concolor e Puma 
yagouaroundi) denota a abundância de presas e consequente equilíbrio da cadeia trófica deste 
ecossistema. Ainda, a presença de bons dispersores de sementes, como a cutia (Dasyprocta azarae) 
sugere boas chances de regeneração natural da floresta. Dentre as 19 espécies inventariadas, sete 
encontram-se sob algum grau de ameaça, contempladas no Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018). Ainda, encontramos na área três espécies exóticas, a lebre-
europeia (Lepus europaeus), cão doméstico (Canis lupus familiaris) e javali (Sus scrofa), sendo o 
último considerado uma espécie exótica invasora, trazendo prejuízos para a fauna e flora nativa. 

Conclusão: A riqueza de mamíferos na RPPN Papagaios-de-Altitude e a presença de táxons 
ameaçados de extinção enaltece a importância da Reserva para a conservação da mastofauna 
regional. 

Referências: FONSECA, G. A. B., HERRMANN, G.; LEITE, Y. L. R. Macrogeography of brazilian 
mammals. In Mammals of the neotropics – the central neotropics (J.F. Eisenberg & K.H. Redford, eds.). The 
University of Chicago Press, v.3, pp.549-563, 1999.

ICMBio. Plano de Ação Nacional para Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central. Ministério 
do Meio Ambiente, 2015.

TERBORGH, J. Maintenance of diversity in tropical forests. Biotropica, n. 242, pp. 283-292, 1992.

SILVEIRA, L. F. et al. Para que servem os inventários de fauna?. Estudos avançados, v. 24, n. 68, p. 173-207, 
2010

ICMBio. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Ministério do Meio Ambiente, 2018.
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Introdução: O espaço universitário é uma extensão da sociedade, apresentando inúmeras 
características patriarcais. Antes da década de 20 a mulher sempre foi colocada no espaço 
doméstico, ou seja, cuidar da casa, do marido e filhos, já aos homens era possível se dedicar aos 
estudos. A inserção das mulheres no ambiente universitário aconteceu primeiramente nos Estados 
Unidos em 1827, com a criação de universidades exclusivas para mulheres. No contexto brasileiro 
esse ingresso só ocorreu em 1970, possibilitado com as lutas históricas feministas (BEZERRA, 
2010). Sendo o feminismo um conjunto de movimentos políticos, sociais e ideológicos, que tem 
por objetivo comum direitos equitativos e uma vivência humana por meio do empoderamento 
feminino e da libertação de padrões. Ou seja, a tomada de consciência das mulheres como um 
coletivo, da exploração que foram e são objeto por parte do patriarcado, em suas diferentes fases, 
movendo-se em busca de liberdade e de transformações na sociedade (SARTI, 2004).

Metodologia: Com o aumento e avanço de políticas educacionais, o ingresso no ensino 
superior tem se tornando mais acessível. Tornando assim possível que mulheres consigam 
ingressar em cursos de graduação e pós-graduação, entretanto o permanecer na universidade é 
uma luta constante pelo simples fato de sermos mulheres, inclusive na Universidade de Passo 
Fundo (UPF), de modo que somente em 2018 a UPF conseguiu eleger a primeira mulher Reitora 
para representar a IES. Desta maneira, nos questionamos até que ponto existe a possibilidade 
que mulheres estejam presentes, quais seus espaços de poder, mas principalmente em quais 
momentos nossa voz realmente é ouvida na rotina acadêmica e como nos sentimos perante estes 
espaços. Partindo de tais questionamentos surgiu o “Vivências Femininas: um olhar de cuidado”. 
O projeto vem sendo desenvolvido desde agosto de 2020, com um espaço on-line destinado às 
mulheres da Universidade, com a participação de profissionais e estudantes, com o objetivo de que 
o espaço seja coletivo, afim de debater temáticas de nosso interesse, desta forma, oportunizando 
que o espaço seja construído por nós mulheres e para nós (UPF NOTÍCIAS, 2020). O espaço do 
Vivências nos permite ampliar a nossa vivência de uma maneira diferente na UPF, pois a rotina 
acadêmica nos traz uma série de pressões, sendo difícil conciliar todas elas e ainda lutar pelo 
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nosso espaço dentro da mesma, principalmente em tempo de pandemia, sendo assim possível dar 
voz a todas as mulheres da universidade e, entender as lutas de gênero que a rotina acadêmica 
apresenta. O objetivo central do Vivências Femininas é construir e impulsionar os espaços de 
diálogo, fortalecendo e construindo uma rede de apoio consolidada para as mulheres da IES e, 
sendo possível projetar tais ações para a comunidade para que essa escuta se perpetue além da 
UPF. Durante estes 11 meses de projeto foi perceptível a aproximação, mas principalmente a 
rede de apoio construída gradativamente entre as integrantes. Em encontros com temáticas como 
“assédio e violência”, sempre há relatos compartilhados e as participantes se sentem seguras e 
apoiadas nesse espaço. Uma das autoras brasileiras que conceitua o feminismo é Carla Cristina 
Garcia (2011, p. 14), a qual destaca que: “o feminismo é uma lanterna que mostra as sombras de 
todas as grandes ideias gestadas e desenvolvidas sem a participação das mulheres e muitas vezes 
à custa das mesmas: democracia, desenvolvimento econômico, Estado de Bem-Estar Social, justiça, 
família”. Sendo assim, o Vivências Femininas: um olhar de cuidado acende inúmeras lanternas 
para que as acadêmicas e profissionais da UPF, se sintam apoiadas, seguras e confiantes para 
continuarmos a luta pelo nosso espaço e para que nunca calem a nossa voz, principalmente no 
espaço acadêmico. 

Conclusão: Conclui-se que ainda existem desafios a serem vencidos por nós mulheres, pois até 
mesmo criar um espaço que fale sobre as potencialidades de ser mulher é um desafio, entretanto 
é perceptível que uma rede de apoio consolidada, nos faz mais fortes, principalmente no espaço 
acadêmico, porém maiores ações que assegurem nossos direitos e permanência dentro da IES, 
ainda são fundamentais.

Referências: BEZERRA, Nathalia. Mulher e Universidade: a longa e difícil luta contra a invisibilidade. 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central FECLESC/UECE, 2010.

GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. São Paulo: Ed. Claridade, 2011.

SARTI, C. A. O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revisitando uma trajetória. Revista Estudos 
Feministas, v. 12, p. 35–50, ago. 2004. 

UPF NOTÍCIAS. Vivências femininas. Disponível em: <https://www.upf.br/noticia/vivencias-femininas-
rede-de-cuidado-upf-oportuniza-espaco-voltado-para-mulheres/>. Acesso em: 26 jul. 2021. 
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Introdução: A prevalência global de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) constitui um dos principais desafios do século XXI e impacta fortemente na economia, 
vida social e saúde pública. Resultam em números cada vez maiores de mortes prematuras e 
perda de qualidade de vida, como também geram impactos prejudiciais à sociedade em geral 
e há determinados fatores que favorecem o seu surgimento, como hábitos e comportamentos 
com alimentação inadequada. Os estudos realizados pela comunidade médica e científica são 
extensos e cada vez mais demonstram o prejuízo do consumo de alimentos ultraprocessados para 
a saúde, porém, na mesma proporção, a indústria alimentícia os colocam de forma descomedida 
no mercado. Carece de maior atenção no âmbito jurídico, razão pela qual o presente estudo tem 
o objetivo de trazer considerações acerca da atual discussão referente ao novo rótulo nutricional 
frontal no Brasil, sob o prisma dos direitos básicos do consumidor à saúde e à informação.

Metodologia: Fatores que favorecem o desenvolvimento de sobrepeso, obesidade e DCNT 
atingiram níveis preocupantes em todo o mundo e estão se tornando cada vez mais presentes 
principalmente em países em desenvolvimento. Levantamentos do Ministério da Saúde mostram 
que foram responsáveis por cerca de 51% das mortes no Brasil em 2015 e, ainda, no ano de 2018 
foram registradas 12.438 internações por obesidade no SUS (Sistema Único de Saúde), o que coloca 
o país no quarto lugar entre as internações por causas endócrinas, nutricionais e metabólicas. Na 
sociedade em que estamos inseridos, todas as pessoas, em um dado momento, serão consumidoras, 
principalmente quando se trata de alimentos, eis que comer é uma necessidade humana. É 
consabido que, à vista da necessidade de praticidade, ao longo dos anos a forma, a qualidade 
e os tipos de alimentos consumidos pela sociedade mudaram de maneira profunda (POLLAN, 
2018, p. 32). Todavia, essa praticidade, proveniente do processo de industrialização, produção e 
comercialização traz desvantagens que repercutem intensamente sobre a saúde humana, como 
também à sociedade de maneira geral. O direito à saúde e direito à informação, ambos previstos no 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), estão intimamente ligados quando falamos de consumo 
de alimentos ultraprocessados, porquanto apenas se pode falar em livre escolha do consumidor, 
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quando há conhecimento ostensivo acerca do alimento que está consumindo. O rótulo do alimento 
é a forma de comunicação entre o produto e o consumidor e pode se afirmar que é a partir da 
leitura e compreensão do rótulo que o consumidor terá condições de, conscientemente, assumir os 
possíveis riscos que o consumo daquele alimento poderá trazer. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), como órgão que regula e estabelece quais informações devem estar presentes 
nas embalagens dos alimentos, identificou que o atual padrão utilizado não abarca as necessidades 
dos consumidores. Elencou como central a dificuldade do uso da rotulagem pelos brasileiros, 
havendo diversos motivos, entre eles: baixo nível de educação e conhecimento nutricional; modelo 
gera confusão sobre a qualidade nutricional do alimento; teor de nutrientes negativos mascarados 
e apenas aspectos positivos destacados, entre outros. Frente a isso, sobreveio recente e importante 
avanço no tocante à rotulagem nutricional de alimentos embalados, a resolução nº 429/20 da 
Anvisa, a qual estabelece mudanças na legibilidade, teor e na forma de declaração de informações 
na tabela de informação nutricional e nas condições de uso das alegações nutricionais e prevê 
a obrigatoriedade da declaração rotulagem nutricional frontal. A rotulagem nutricional frontal 
prevê a obrigatoriedade da presença de um símbolo informativo na parte da frente do produto, 
o qual alertará o consumidor sobre o alto conteúdo de três ingredientes, os considerados mais 
críticos à saúde, quais sejam: açúcar adicionado, gordura saturada e sódio.

Conclusão: Em que pese se verifique um avanço no sistema de rotulagem brasileira, o que 
deve ser valorizado, e, sobretudo, o que vai trazer um novo momento de compreensão, quando 
comparado com o que se tinha até então, é preciso caminhar no sentido de proteger a população 
brasileira dos já mencionados fatores de risco, sobretudo, em atenção ao direito à informação e à 
saúde do consumidor. 

Referências: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 
de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2021-2030. Brasília: Ministério da Saúde; 2020. Disponível em: <https://
antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/October/01/Plano-DANT-vers--o-Consulta-p--blica.pdf> Acesso 
em: 28 jul. 2021.

POLLAN, Michael. Em defesa da comida. Trad. Adalgisa Campos da Silva. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2008.
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Introdução: Este trabalho é o relato e a sistematização dos saberes produzidos a partir de 
um processo de leitura de realidade acerca dos efeitos da pandemia na educação básica de um 
município do norte gaúcho, produzido pelo projeto Observatório da Juventude, Educação e 
Sociedade da Universidade de Passo Fundo. Considerando que a recessão ou o avanço relacionados 
à crise mobilizada pela pandemia dependem do tipo de manejo público que se assume frente às 
suas problemáticas, o projeto se propôs à construção de um mapeamento do cenário referido, 
com o objetivo de elucidar uma visão ampliada para uso no cotidiano dos projetos de extensão 
e na construção de políticas públicas que se pretendam posicionadas de forma coerente em 
relação à realidade do município. O presente escrito passa pelo desenvolvimento da noção de 
Interseccionalidade como ferramenta metodológica e, posteriormente, apresenta as principais 
problemáticas e potencialidades levantadas pelos participantes da leitura de realidade.

Metodologia: Nesse processo, considerou-se como legislação norteadora o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei n° 8.069, de 1990) e buscou-se identificar a relação entre o campo de análise já 
referido e a garantia ou violação dos direitos assegurados no Estatuto, contando com depoimentos 
de representantes do Sistema de Garantia dos Direitos Infanto-Juvenis (neste sentido realizou-
se a escuta de representantes: da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, da Promotoria da Infância e da 
Juventude, do Conselho Municipal de Educação, de professores e diretores de escolas e do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social, entre os dias 27 de abril e 14 de junho) e revisão 
de bibliografia já existente sobre o assunto. A orientação política através da qual direcionamos 
nosso olhar nesse percorrido é a pertencente à noção de interseccionalidade: conceito forjado pelo 
movimento feminista negro que endereça a relação constante entre as opressões de raça, classe 
e gênero. Conforme Carla Akotirene (2018), “A interseccionalidade visa dar instrumentalidade 
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teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado 
- produtores de avenidas identitárias onde mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo 
cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais” (p. 14) Assim, 
é um tipo de saber que Boaventura de Souza Santos (2019) categorizaria como pertencente às 
“Epistemologias do Sul”, na medida em que é produzido a partir da experiência corpórea daqueles 
grupos que vêm sendo “sistematicamente vítimas da injustiça, da opressão e da destruição 
causadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado” (p. 17) e que surge das lutas 
de resistência, não podendo jamais ser dissociado delas. Sendo assim, esse conceito muito pode 
nos servir na produção de processos em extensão, porque o exercício extensionista é justamente 
um esforço de produção de conhecimento que assumidamente está localizado em um período 
histórico específico e tem corpo, gênero, raça e classe. Assim, faz-se compromisso, no pensar das 
consequências adversas ao fechamento das escolas públicas no momento da pandemia, a atenção 
às “avenidas identitárias” e ao agravamento das desigualdades sociais que advém dessa crise 
econômica-política-social. A partir disso algumas das percepções obtidas na leitura de realidade 
quase que unanimemente expostas pelos entrevistados são: a desproteção mobilizada pela ausência 
da escola como instituição identificadora de situações de risco de violação de direitos; a desordem 
nos sistemas familiares gerada pela fome, incertezas e medo que o momento produz, mobilizando 
situações graves de violência; a dificuldade de acesso às tecnologias; o aumento da incidência de 
trabalho infantil e mendicância; a escalada expressiva da demanda de saúde mental entre crianças, 
adolescentes, pais e responsáveis e professores. 

Conclusão: Cabe às universidades dialogar com as demandas emergentes e fazer convergir 
olhares e escutas que possam acolher aqueles cujo sofrimentos e violações de direitos foram 
intensificados na pandemia. Ademais, consideramos essencial que as leituras que embasam 
políticas públicas assumam caráter interseccional, atualizando as estratégias de cuidado a fim de 
torná-las o mais integral quanto possível.

Referências: AKOTIRENE, Carla. O que é interseccionalidade? São Paulo: Grupo Editorial Letramento, 
2018. 

SANTOS, Boaventura de Souza. O fim do império cognitivo: A afirmação das Epistemologias do Sul. São 
Paulo: Autêntica, 2019.
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Introdução: O projeto colabora com a aprendizagem de pessoas surdas que fazem parte da 
APAS. Conta com bolsistas e professores de Língua Portuguesa, LIBRAS e Matemática. Objetivos 
do projeto: oferecer apoio na aprendizagem de alunos surdos em Língua Portuguesa, LIBRAS 
e Matemática; desenvolver autonomia ao pensar coletiva e individualmente; desenvolver a 
formulação de textos em português; obter associações entre LIBRAS e português, e construir 
independência linguística. Em tempos remotos priorizam-se os estudos de formas diferentes e 
modernas de ensino de português para surdos, assim como o estudo da cultura surda, desenvolvendo 
conhecimento e empatia nos acadêmicos do projeto. O trabalho pretende desmistificar a educação 
do surdo, contextualizando filosofias de ensino de português. Serão tratadas as perspectivas sobre 
este ensino e em seguida será apresentada a metodologia e o desenvolvimento do projeto, sem 
excluir possíveis futuros resultados e os já alcançados até então. 

Metodologia: Sabe-se que existe uma grande dificuldade no ensino de Português para os surdos. 
Muitas escolas não estão preparadas para o ensino e é raro encontrar um surdo que consiga se 
expressar em Português com bons elementos de coesão. Avelar e Freitas (2016, p.13) acreditam 
que isso se deve “em decorrência do precário ensino oferecido pelas escolas, que utilizam métodos 
pedagógicos inadequados para seus alunos surdos, uma das maiores dificuldades desses alunos 
é a leitura de palavras em Português”. O ensino do Português dentro de uma concepção Bilíngue 
entende o Português como segunda língua (L2), assim sendo, o professor necessita fazer uso de 
metodologias especiais que satisfaçam as dificuldades educacionais dos surdos. Também se faz 
necessário o uso de estratégias variadas e uma pesquisa contínua que obtenha mais qualidade 
no ensino e progressão na instrução de Português dos alunos (AVELAR e FREITAS, 2016). 
A aprendizagem de Português de um aluno surdo é lenta e requer muita paciência e trabalho 
exaustivo com imagens, para que o surdo possa acompanhar e realmente assimilar e aprender. 
O Ensino de Português para os surdos e a metodologia adotada Uma das grandes dificuldades 
dos surdos é aprender o Português escrito, pois é uma língua de modalidade auditiva, ou seja, 
depende da audição para ser aprendida. Segundo Pereira (2014), por quase um século os surdos 
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foram compelidos a se manifestar exclusiva mente por meio da Língua Portuguesa na modalidade 
oral e da audição ou da leitura orofacial. O ensino nessa modalidade era descontextualizado e fazia 
o surdo se ater somente nas palavras soltas e não no sentido. Com o surgimento da Comunicação 
Total, que recomendava o uso dos sinais simultaneamente com a fala, resultou-se no uso dos sinais 
na ordem da língua predominante (PEREIRA, 2014). A partir desse entendimento, pensa-se em 
atividades contextualizadas com a realidade dos surdos e com aquilo que possa ser útil a eles 
no seu dia-a-dia, com a realidade vivida, dentro de seu contexto. Assim, parte-se de encontros 
que resgatem aspectos do cotidiano, como o lugar onde moram, a cidade, o bairro, a rua, 
enfim, atividades com imagens que façam o aluno surdo associar com a sua vivência. Somente 
estabelecendo sentidos é que a aprendizagem pode ser eficiente. Alguns resultados Pode-se dizer 
que os resultados são lentos, mas visíveis. Percebe-se que o pouco conhecimento de mundo que 
possuem não é por falta de capacidade de aprendizagem e sim porque lhes foi apresentado muito 
pouco do que eles têm condição de assimilar. Nesse sentido, é possível dizer que a dificuldade de 
aprendizagem não está atrelada a um problema cognitivo, mas à falta de informações, uma vez 
que o aluno surdo não é exposto a todos os tipos de conhecimentos como os ouvintes. Todo surdo 
está apto a aprender desde que seja exposto a uma metodologia adequada ou encontre em seu 
caminho alguém disposto a partilhar com ele aquilo que conhece. 

Conclusão: Considerações finais Pretende-se proporcionar aos surdos oportunidades, pois 
existem poucas esferas em que os surdos conseguem se inserir independente de sua ausência 
de audição. Com o aumento da escolaridade de pessoas surdas, é possível prever um futuro 
profissional bem sucedido. Com acesso a diferentes conhecimentos haverá mais inclusão social e 
melhores escolhas pessoais ao ingressar no mercado de trabalho. 

Referências: AVELAR, Thaís Fleury. FREITAS, Karlla Patrícia de Souza. A importância do português 
como segunda língua na formação do aluno surdo. Revista Sinalizar, v.1, n.1, p. 12-24, jan./jun 2016 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. O ensino de português como segunda língua para surdos: princípios 
teóricos e metodológicos. Educ. rev. [online]. 2014, n.spe-2, pp.143-157. ISSN 0104-4060. http://dx.doi.
org/10.1590/0104-4060.37236.
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Introdução: O presente estudo apresenta a produção do material educativo que foi realizado por 
meio de entrevistas e pesquisas sobre arte do Rio Grande do Sul e seus artistas, buscamos trazer 
pela voz da artista Magna Sperb, um pouco da sua trajetória artística que de nos causam interesse 
e nos inspiram com suas obras. A artista aborda temas como o cotidiano do ser humano e suas 
formas de enxergar o mundo, usando de diversas linguagens artísticas. O material foi produzido 
por meio de entrevista, que foi gravada com a devida autorização e gerou um vídeo. A produção 
do vídeo caracteriza-se como material educativo, como objeto a ser utilizado para pesquisas em 
ambientes formais e não formais de ensino. O trabalho foi elaborado na disciplina de Estágio 
Supervisionado I do curso de Artes Visuais (L), da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF, RS. 
Esse modelo de projeto foi necessário devido à situação da pandemia de Covid19, como alternativa 
de desenvolvimento do estágio supervisionado I.

Metodologia: Observou-se por meio de estudos que na nossa região é carente de materiais 
que permitam aproximar os nossos alunos da arte rio-grandenses. Nesse sentido cabe destacar, 
que nós arte-educadores em formação contrapõem a desconstrução desta realidade, visando o 
reconhecimento da arte brasileira e o ensino artístico retificado e íntegro. Previamente para gerar 
o material educativo foi selecionada a artista riograndense Magna Sperb, para integrar a pesquisa, 
a qual possui um trabalho significativo como artista fazendo reflexões sobre o ser humano, bem 
como, também, atuou como professora. Dessa forma é possível fazer uma união não só com o 
objeto de pesquisa e também com a intencionalidade do trabalho entre a arte-educação e a arte 
contemporânea no sul do Brasil. Magna nasceu em Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, 
cresceu em uma fábrica de tintas e numa família que permitia a sua liberdade artística desde 
criança, formou-se em licenciatura em Desenho e Artes Plásticas e atuou como professora de artes 
por mais de uma década o que engrandeceu e instigou o seu trabalho como artista mais tarde. 
Além disso, após a docência trabalhou em conjunto com designers, arquitetos e decoradores, 
fazendo estudos sobre cor e texturas para ambientes, oportunidade que a fez assinar mais de 
1.500 trabalhos e ter mais vontade de produzir arte de maneira mais autoral. Dentro desse desafio 
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instigou-se a fazer Pós-Graduação em Artes Visuais com especialização em cor e Pós-Graduação 
em Poéticas Visuais e Processos Híbridos na mesma instituição, assim lapidou mais ainda seus 
conceitos e produções. Passou a produzir e trabalhar artisticamente com obras que falam em sua 
maioria sobre temas humanos, de formas literais e abstratas, são representados os assuntos de 
forma mais reflexiva, introspectiva e conceitual como a “Entrelaçados”; e até ver críticas sobre o 
potencial de supervalorização de temas banais e insignificantes como as ditas “fofocas” como na 
exposição “Intimidades”. As esculturas em aço carbono que pertencem a série Entrelaçados são 
visivelmente belas e instigadoras, já que também se aproveitam do jogo de luz que é colocado 
por cima. A artista buscou materializar desenhos por meio das esculturas. Outra obra que chama 
a atenção é Intimidades mal lavadas, uma série mais ácida, que é composta por quinze peças 
íntimas brancas sujas com terra e com a impressão de notícias que foram coletadas no ano de 2008, 
algumas superficiais e outras mais graves, as quais são de tópicos particulares mas se tornaram 
notícias sensacionalistas quando foram publicadas. Esta obra traz consigo a crítica sobre qual 
o enfoque dos canais de informação. Magna fez mais de 60 exposições e salões de arte, tanto 
individuais quanto coletivas pelo Brasil. Em virtude do isolamento social, adaptamos o estágio em 
um formato para uma entrevista online com a artista, para assim ser possível conversar e conhecer 
com profundidade sobre as suas obras e também ter material em vídeo para o projeto de pesquisa. 

Conclusão: Durante a produção do material educativo foi possível aprofundar mais os nossos 
conhecimentos sobre artistas gaúchos e sobre arte-educação. Fomos desafiados a nos reinventarmos 
para tornarmos a proposta de estágio supervisionado I viável, e com esta adaptação pudemos 
desenvolver novas habilidades e formatos de comunicação.

Referências: ENTRELAÇADOS. Magna Sperb - Trabalhos. Magna Sperb. Disponível em: <http://www.
magnasperb.com.br/entrela%c3%a7ados.html> Acesso em: 26 de jun de 2021.

INTIMIDADES. Magna Sperb - Trabalhos. Magna Sperb. Disponível em:<http://www.magnasperb.com.
br/intimidades.html> Acesso em: 10 de jun de 2021.

MAGNA SPERB. Artistas Gaúchos, 2008. Disponível em: <http://www.artistasgauchos.com.br/
portal/?id=620> Acesso em: 10 de jun de 2021.

Magna Sperb. Magna Sperb. Disponível em:<http://www.magnasperb.com.br/> Acesso em: 10 de jun de 
2021.

PELE E SOMBRA - MAGNA SPERB. Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Disponível em:<https://www.
margs.rs.gov.br/midia/pele-e-sombra-magna-sperb/> Acesso em: 26 de jun de 2021.
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Introdução: A assistência em enfermagem ao paciente psiquiátrico, busca construir um ambiente 
de solidariedade e afetividade, apesar de ser um processo desafiador. O interesse pelo paciente, 
o afeto, o diálogo, o compromisso, e a disponibilidade do enfermeiro são elementos importantes 
para o estabelecimento do vínculo terapêutico (SCHERER; CAMARGO; LUIS, 2001). Diante 
desse pressuposto é necessário o desenvolvimento de atividades práticas pelos acadêmicos de 
enfermagem na saúde mental, logo, o curso de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo 
dispõe na matriz curricular a disciplina teórico-prática de Saúde Mental II, onde notou-se a 
relevância da criação de um vínculo terapêutico e o uso do Projeto Terapêutico Singular (PTS). 
Este estudo tem por objetivo descrever a experiência vivenciada pelas acadêmicas de enfermagem 
em unidade psiquiátrica, de um hospital público, localizado na região norte do estado do Rio 
Grande do Sul.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência acerca das aulas práticas, desenvolvidas 
a partir da disciplina de Saúde Mental II, que está inserida na grade curricular do curso de 
Enfermagem da Universidade de Passo Fundo. A atividade foi realizada em unidade psiquiátrica, 
de um hospital público, localizado na região norte do estado do Rio Grande do Sul. No decorrer 
das aulas, é abordado a consulta de enfermagem psiquiátrica, processo de enfermagem e Projeto 
Terapêutico Singular (PTS), onde exige que os acadêmicos aprendam a olhar o paciente de uma 
forma humanizada, tratando como um todo, não somente o processo saúde-doença, de forma 
onde não haja julgamentos. Quanto aos aspectos que foram analisados durante as aulas práticas 
conseguiu-se observar que a maioria dos pacientes faziam o uso extremo de substâncias ilícitas 
e possuíam transtornos psiquiátricos como depressão, grande risco de suicídio e transtorno de 
personalidade. Foi possível perceber ao realizar as aulas práticas no turno da manhã, algumas 
rotinas da unidade hospitalar e horários da medicação, dificultava a realização da consulta de 
enfermagem e a criação do vínculo com os pacientes, pois os pacientes ficavam mais sonolentos 
e com a comunicação pouco prejudicada. Então nota-se a importância de um intervalo de tempo 
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entre a medicação e a consulta de enfermagem, para que assim, seja facilitado a criação de um 
vínculo e de um diálogo mais “concreto” durante a anamnese. Diante do exposto, sabe-se que 
é de suma importância criar um vínculo com o paciente, onde haja diálogo, para que assim, seja 
possível coletar o máximo de informações e para que ele consiga expressar suas queixas, seus 
sentimentos, suas angústias e através disso será possível planejar os cuidados de saúde para sua 
melhora e principalmente evitar intercorrências. Segundo Brunello et al. (2010), o vínculo possibilita 
a aproximação entre paciente e o profissional, onde se estabelece uma relação de escuta, diálogo e 
de respeito. Com isso o paciente sente-se mais seguro, aceito e próximo dos profissionais que são 
responsáveis por seu bem-estar. Deste modo, as relações de vínculo podem contribuir para adesão 
ao tratamento, uma vez que começa a compreender, e seguir corretamente as recomendações 
prescritas, e consequentemente evitando consultas e internações desnecessárias. 

Conclusão: É perceptível a importância do profissional da saúde visar o atendimento humanizado 
ao paciente, estabelecendo um vínculo, tratando o paciente com mais atenção e cuidado, fazendo 
com que ele se sinta mais seguro e mais próximo. Durante a consulta de enfermagem é necessário 
fazer uma assistência de saúde mental completa para cada indivíduo e a elaboração e aplicação do 
PTS.

Referências: BRUNELLO, Maria Eugínia Firmino et al. O vínculo na atenção à saúde: revisão sistematizada 
na literatura, Brasil (1998-2007). Acta Paulista de Enfermagem, v. 23, n. 1, p. 131-135, jan.2010. Disponível 
em: https://www.scielo.br/j/ape/a/cZmxbMPbffBXzgyGtmMVMSQ/?format=pdf&lang=pt.Acessado 
em: 16 jun. 2021. 
 
SCHERER, Zeyne Alves Pires; CAMARGO, Juliana da Silva; LUIS, Margarita Antonia Villar. Experiência 
de acompanhamento em estágio supervisionado de enfermagem psiquiátrica: estudo de caso. Cogitare 
Enfermagem, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 7-13, jan/jun. 2001. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/cogitare/
article/view/44899>. Acessado em: 16 jun. 2021.
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Introdução: É evidente a relação entre os seres humanos e a natureza desde o início da humanidade, 
mesmo que, muitas vezes, passe despercebida pelo constante processo de urbanização e perda do 
enriquecimento ambiental (SEKIAMA, et al., 2017). A importância do contato com a natureza tem 
se mostrado cada vez mais valioso, principalmente na situação mundial que nos encontramos 
atualmente. Estimular contato com a natureza, integrando atividade de aventura, atenção plena, 
conservação e biodiversidade é a proposta do nosso projeto de extensão, intitulado como “Trilhas 
Ecológicas: conservação, saúde e educação socioambiental”. O Projeto procura fortalecer o 
vínculo entre a comunidade e a instituição, prestando atendimento a demandas externas. Sendo 
assim, abordaremos as diferentes interpretações e benefícios que as trilhas podem agregar para o 
indivíduo e a biodiversidade. 

Metodologia: O projeto Trilhas Ecológicas: conservação, saúde e educação socioambiental é 
uma iniciativa multidisciplinar entre os professores e alunos dos cursos de Ciências Biológicas, 
Educação Física e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Nosso objetivo inclui 
propor trilhas ecológicas, tanto dentro do Campus I da Universidade de Passo Fundo como em 
Unidades de Conservação, como a RPPN UPF e em entidades/instituições ou propriedades rurais. 
Além de sensibilizar gestores e a comunidade no geral sobre a importância desta prática para 
sua saúde mental, esporte de aventura e conservação da natureza também são envolvidos, neste 
projeto, as atividades de aventura, que tem se tornado uma prática cada vez mais comum entre a 
população, podendo servir como uma forma de desafio e fuga da rotina. Na prática este “esporte” 
na natureza se encaixa perfeitamente de forma complementar ao ecoturismo (SANTOS, et al., 2013). 
As atividades esportivas têm desempenhado um papel muito pertinente na conexão entre ser 
humano e natureza, proporcionando uma mudança na percepção e ocupação do tempo livre, em 
uma sociedade cada vez mais exposta a tecnologia e a urbanização (SANTOS, et al., 2013). Ainda 
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sobre a conexão com a natureza, estimulamos a biofilia, que estimula uma ligação emocional do 
indivíduo com a natureza e os demais seres vivos. Este sentimento é cada vez mais necessário na 
sociedade atual, onde tem se perdido do proveito ao passar tanto tempo em ambientes fechados. 
As trilhas interpretativas são ótimas opções, onde o contato com a natureza pode proporcionar 
bem estar e aliviar sintomas de estresse do dia a dia (SEKIAMA, et al., 2017). A natureza está 
em constante mudança e, portanto, cada caminhada em uma trilha será diferente da anterior e 
sempre haverá algo novo a observar. Práticas de meditação e atenção plena podem auxiliar na 
concentração, ao desacelerar, parar e observar com tranquilidade o que está acontecendo ao redor 
e com o próprio corpo consegue-se manter a mente no presente e menos nas preocupações do 
cotidiano. As trilhas ecológicas também podem atuar na educação socioambiental e conscientizar 
a comunidade sobre a urgência da conservação ambiental, principalmente, perante os recentes 
acontecimentos de desastres ambientais devido ao descaso e negligência. Servindo como um 
imenso laboratório a céu aberto, as trilhas possibilitam a diferentes abordagens pedagógicas, 
principalmente para a observação de espécies nativas, tanto da flora como da fauna. Ainda mais 
nos remanescentes de Mata Atlântica, um dos maiores hotspots de biodiversidade do mundo e 
uma das formações florestais mais ameaçadas (SOUZA, et al., 2012). A interpretação das trilhas, a 
partir de guias e atividades dinâmicas sobre o impacto antrópico, recursos naturais e conservação 
da biodiversidade é capaz de estimular o público a ter ações mais sustentáveis e incentivar a 
percepção da importância da natureza (SOUZA, et al., 2012). 

Conclusão: Por fim, estimulamos a busca por trilhas como forma de lazer, bem-estar e educação 
ambiental. Por esses motivos, nosso projeto de extensão irá disponibilizar ao público da região 
diferentes trilhas e ações com as abordagens citadas anteriormente, buscando a melhor interação 
do ser humano e o meio ambiente. 

Referências: CHAAR BAHIA, Mirileide. Uma Análise Crítica das Atividades de Aventura: Possibilidades 
de uma Prática Consciente e Sustentável. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
arquivos/File/2010/artigos_teses/EDUCACAO_FISICA/artigos/Bahia2.pdf

SANTOS, J. P., et al. Esportes de Aventura: Uma trilha no Desenvolvimento Social do Ser Humano. Revista 
Desenvolvimento Social, v. 8, n. 1, 2013.

SEKIAMA, M. L., et al.Implementação de uma trilha interpretativa como instrumento educativo para o 
bem-estar da comunidade. Revistae, 2017. 

SOUSA, V. T., et al. Trilhas interpretativas como instrumento de educação ambiental. Ensino, Saúde e 
Ambiente. v. 5, n. 2, 294-304, 2012. 
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Introdução: As pautas que envolvem a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) são regidas pela busca de um mundo justo e consciente que envolve governanças, 
instituições, organizações, empresas e indivíduos. E no contexto sindêmico da Covid-19, a 
necessidade dos esforços em prol dos ODS tornou-se mais urgente que nunca (GTSC A2030, 2021). 
Nesse contexto, compreender o papel significativo que as Universidades desempenham em relação 
ao desenvolvimento sustentável, além de explorar o seu potencial de promoção da Agenda 2030 e 
dos ODS, é fundamental para demonstrar sua capacidade de impacto e de solucionar problemas, 
sejam eles técnicos ou sociais. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise da 
abordagem dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nas diferentes disciplinas do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Passo Fundo.

Metodologia: A metodologia do artigo é baseada na análise de conteúdo e o estudo foi 
desenvolvido na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com a análise do currículo 
acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental – PPGEng, que tem 
seu foco voltado à Infraestrutura e Meio Ambiente. A partir do entendimento sobre a necessidade de 
abordar a Agenda 2030 nas Universidades, difundindo a temática no âmbito acadêmico, a pesquisa 
foi realizada em três etapas: na primeira etapa foram identificadas todas as disciplinas obrigatórias 
e optativas de mestrado e doutorado do PPGeng; na segunda etapa as disciplinas foram divididas 
de acordo com a sua linha de pesquisa (Gestão da Infraestrutura; Estruturas da Infraestrutura; 
Desenvolvimento de processos aplicados ao tratamento de ar, água, efluentes e solos; Geotecnia e 
desenvolvimento de materiais aplicados a infraestrutura e meio ambiente); e na terceira etapa foi 
feita a relação de cada disciplina com os ODS, considerando o título e ementa, podendo também 
ser relacionada com mais de um ODS. Foram analisadas um total de 54 disciplinas, que revelaram 
maior porcentagem de não abordagem dos ODS, sendo 59% do currículo acadêmico. Os cinco 
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ODS mais abordados foram: 14 – Vida na água (16%); 6 – Água potável e saneamento (14%); 
9 – Indústria, inovação e infraestrutura (14%); 11 – Cidades e comunidades sustentáveis (14%) e 
12 – Consumo e produção responsáveis (14%). Com base nos resultados é possível afirmar que o 
currículo acadêmico do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGEng) 
da UPF está caminhando para difundir maior conhecimento sobre a Agenda 2030, entretanto, 
compreende-se ainda a necessidade de associar as ementas com a temática, especialmente no 
quesito Infraestrutura, enfatizando a importância dos ODS estarem presentes nas diferentes 
abordagens e temáticas.

Conclusão: As temáticas relacionadas a Agenda 2030 são, em sua maioria, recentes e necessitam 
de maior colaboração por parte das Instituições de Ensino Superior para que cada vez mais a 
abordagem dos ODS possa crescer no âmbito acadêmico, aumentando o engajamento e contribuição 
dos alunos para o desenvolvimento sustentável.

Referências: Mudar o jogo: agenda 2030 para vencer a covid-19. GTSC A2030, 2021. Disponível em: 
https://gtagenda2030.org.br/campanhas/mudarojogo/. Acesso em: 30 de julho de 2021.
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Introdução: A taxa de mortalidade infantil (TMI) estima o risco de um nascido vivo morrer 
durante o seu primeiro ano de vida. Altas taxas refletem baixos níveis de saúde, de desenvolvimento 
socioeconômico e de condições de vida e taxas reduzidas podem encobrir más condições de vida 
em segmentos sociais específicos. A TMI constitui um importante indicador da qualidade da saúde 
de uma população e seu acompanhamento auxilia o desenvolvimento de ações específicas voltadas 
à melhoria da assistência à saúde pública, uma vez que muitas dessas mortes são consideradas 
evitáveis por meio de serviços básicos de saúde ofertados pelo SUS, como atenção à gestação, 
atenção ao parto, cuidados com o recém-nascido, promoção à saúde, diagnóstico e tratamento 
adequados, e imunização (PREZOTTO et al., 2021). O objetivo dessa pesquisa foi analisar, 
historicamente, de 2010 a 2019, a evolução da TMI no município de Passo Fundo, RS, considerando 
a idade e escolaridade da mãe.

Metodologia: Estudo descritivo, transversal que utilizou a base de dados disponíveis no 
DATASUS. A análise foi realizada para o município de Passo Fundo, RS, no período de 2010 a 
2019, e os dados foram coletados para crianças que vieram a óbito com < 1 ano de vida, de ambos 
os sexos. As variáveis incluídas são faixa etária e escolaridade materna, e taxas bruta de natalidade 
(TN) e de mortalidade infantil (TMI). Foi dispensada a apreciação do comitê de ética por tratar-
se de dados secundários em sistemas de acesso público. Os resultados foram analisados pela 
comparação de TN e TMI a cada 1.000 nascidos vivos. A TN apresenta tendência crescente, com 
valores de 14,08 e 15,62. A TMI apresentou menor valor em 2010 (7,69) e maior em 2012 (13,00). 
Em 2019, a TMI foi de 11,33, indicando uma tendência à estabilização. Tais valores assemelham-se 
aos encontrados em municípios de mesmo porte da região Sul do país (PREZOTTO et al., 2021; 
VARELA et al., 2019). Vale ressaltar que, mesmo no ano em que apresentou valor mais elevado, 
a TMI foi classificada como baixa. Excluindo-se os anos de 2012 e 2013 (TMI = 12,92), os valores 
encontrados condizem com a agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do 
milênio: “acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com 
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todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 
nascidos vivos”. Analisando a TMI frente à idade da mãe, o resultado foi de uma distribuição 
homogênea, com óbitos concentrados principalmente em filhos de mulheres de idade inferior 
a 35 anos, o que condiz com estudo realizado em Novo Hamburgo, o qual demonstrou que a 
maior parcela dos óbitos (64,6%) ocorreu abaixo dessa faixa etária (BRUM et al., 2015). Em Passo 
Fundo, mães com 8–11 anos de estudo apresentaram maior número de óbitos infantis (154 dos 
292 óbitos), divergindo de dados encontrados na literatura, que demonstram grande associação 
entre escolaridade materna inferior a 8 anos e morte infantil (GEIB et al., 2010). Dentre as causas 
de mortalidade infantil, afecções originadas no período perinatal evidenciou-se como a principal, 
seguida por malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas, que mostraram-
se responsáveis por 85,95% de todos os óbitos ocorridos no período analisado. Tais dados 
correlacionam-se aos encontrados em estudos realizados em Caxias do Sul, Rio de Janeiro e Novo 
Hamburgo.

Conclusão: O município de Passo Fundo apresentou redução da TMI, apresentando taxas 
classificada como baixas. Mesmo com esse resultado favorável, pesquisas e ações devem ser 
desenvolvidas continuamente, objetivando reduzir ainda mais tais valores, uma vez que 
representam importante índice da qualidade de saúde da população e é imprescindível mantê-los 
abaixo das metas pactuadas pela ONU.

Referências: BRUM, C. A. et al. Infant mortality in novo Hamburgo: Associated factors and cardiovascular 
causes. Arq Bras Card, vol. 104, n. 4, p. 257–265, abr. 2015.

GEIB, L. T. C. et al. Determinantes sociais e biológicos da mortalidade infantil em coorte de base 
populacional em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 15, n. 2, p. 363–370, 2010.

PREZOTTO, K. H. et al. Tendência da mortalidade neonatal evitável nos Estados do Brasil. Rev Bras Saúde 
Materno Infantil, vol. 21, n. 1, p. 301–309, jan-mar. 2021.

VARELA, A. R. et al. Fetal, neonatal, and post-neonatal mortality in the 2015 Pelotas (Brazil) birth cohort 
and associated factors. CSP, vol. 35, n. 7, p. e00072918, ago. 2019.
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Introdução: A Vancomicina (VAN) é um antibiótico utilizado contra infecções graves causadas 
por bactérias Gram-positivas, como Staphylococcus aureus resistente à Meticilina. O uso de doses 
padrão de tal medicamento pode se associar a níveis séricos inadequados e falha terapêutica, além 
de elevar a possibilidade de episódios de resistência bacteriana e de reações adversas graves, 
como nefrotoxicidade e ototoxicidade, comprometendo a segurança do paciente. Nesse sentido, 
é preconizado o uso de protocolos de monitoramento do nível sérico da VAN (vancocinemia), 
os quais objetivam manter a concentração terapêutica deste agente adequada para cada situação 
clínica. Assim, avaliar a adesão a tais protocolos justifica-se pelo fato de que níveis adequados de 
vancocinemia garantem segurança ao paciente e qualificam a assistência à saúde. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a adesão ao protocolo de monitoramento da vancocinemia em um hospital 
terciário no Rio Grande do Sul (RS) no ano de 2019.

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, realizado através de revisão dos prontuários 
de pacientes maiores de 18 anos, internados em um hospital de referência regional, que fizeram 
uso de VAN no ano de 2019. Foram analisadas 108 prescrições; destas, 54,6% eram do gênero 
masculino, média de idade de 54 anos; 52,8% dos pacientes iniciaram o tratamento com VAN 
na UTI, 4,6% na emergência e o restante em outros setores. O nível sérico foi solicitado para 98 
pacientes: a solicitação ocorreu conforme protocolo em 27,9% (29) e a coleta foi realizada no horário 
certo em 81% (79). Destes, 34% estavam recebendo subdose e 39% sobredose, havendo indicação 
de ajuste de dose para 71 (72%) pacientes. O ajuste de dose ocorreu em 76 pacientes, dos quais 75% 
ajustaram a dose conforme a vancocinemia e 25% não. Foi solicitado uma segunda vancocinemia 
para 68 pacientes: a solicitação ocorreu conforme protocolo em 45% e a coleta foi realizada no 
horário certo em 83%. Destes, 25% estavam recebendo subdose e 46% sobredose, havendo indicação 
de ajuste de dose para 48 (71%) pacientes. Foi avaliado o ajuste de dose em 47 pacientes, dos 
quais 62% ajustaram a dose conforme a vancocinemia e 38% não. Uma terceira vancocinemia foi 
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solicitada para 36 pacientes, nos quais a solicitação ocorreu conforme protocolo em 54% e a coleta 
foi realizada no horário certo em 86%. Destes, 14% estavam recebendo subdose e 39% sobredose, 
havendo indicação de ajuste de dose para 53% (19) dos pacientes. O ajuste de dose ocorreu em 20 
pacientes, dos quais 75% ajustaram a dose conforme a vancocinemia e 25% não. Esses percentuais 
assemelham-se aos encontrados em uma pesquisa realizada no RS, na qual 38,1% das dosagens 
séricas de VAN permaneceram abaixo da faixa ideal e 42,5% permaneceram acima (ZANOTTO et 
al., 2014). Houve perda da função renal, (considerada quando ocorreu aumento de creatinina sérica 
superior a 0,3 mg/dL no período de 24, 48 e 72 horas após o início do uso de VAN) em 30 (34,9%) 
pacientes. Do total de pacientes, 17 (16,2%) apresentavam fator de risco para nefrotoxicidade, uma 
vez que faziam uso simultâneo de antibiótico aminoglicosídeo sistêmico, e 35 possuíam função 
renal alterada antes do início da VAN. Estes números equiparam-se aos encontrados em um 
trabalho publicado em 2018, o qual evidenciou que 31,2% dos pacientes tiveram piora da função 
renal durante a terapia com VAN, sendo que 18,3% apresentavam disfunção renal previamente 
(KABBARA; EL-KHOURY; CHAMAS, 2018). De forma geral, houve adesão completa em 19,4% 
e parcial em 65,7%, não ocorrendo adesão em 14,8% dos casos. Tais dados comparam-se aos de 
um estudo anteriormente realizado no mesmo município, que demonstrou que os prescritores 
atenderam parcialmente às recomendações de monitorização da vancocinemia em 85,7% dos 
pacientes e que não atenderam ao protocolo em 14,3% (HECKLER; HAHN, 2020).

Conclusão: A adesão ao protocolo foi parcial na maioria dos casos e, uma vez que a manutenção 
dos níveis séricos de VAN objetiva a efetividade de tal medicamento, promovendo a segurança 
do paciente através da redução de efeitos adversos e otimizando o tratamento, faz-se necessário 
reforçar a importância do atendimento às recomendações previstas institucionalmente por parte 
dos prescritores.

Referências: HECKLER, Adriane Maris; HAHN, Siomara Regina. Implementation of a vancomycin 
therapeutic monitoring protocol in adults. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, vol. 10, n. 3, p. 
1–14, jul. 2020.

KABBARA, Wissam K.; EL-KHOURY, Ghada; CHAMAS, Nour R. Prospective evaluation of vancomycin 
therapeutic usage and trough levels monitoring. Journal of Infection in Developing Countries, vol. 12, n. 
11, p. 978–984, nov. 2018. 

ZANOTTO, M. B. et al. Avaliação Dos Níveis Séricos De Vancomicina Em Pacientes Internados Em Um 
Hospital De Ensino Da Região Central Do Rio Grande Do Sul. Revista Jovens Pesquisadores, vol. 4, n. 3, p. 
38–51, 2014.
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Introdução: Com este texto, baseado na obra de James Bridle (2019), refletiremos sobre o que a 
tecnologia tenta dizer em caso de emergência, e também do que sabemos de como sabemos e do 
que não temos como saber sobre a mesma. Esse trabalho se justifica pela realidade tecnológica 
complexa a nossa volta enquanto nosso entendimento de mundo parece diminuir. A crença de 
que o mundo pode ser compreendido através da computação e que os dados são suficientes para 
construirmos um mundo melhor, é uma ideias reforçada pelos nossos hábitos digitais. Embora 
sabemos que receber informações personalizadas é um comportamento artificial, que nos deixa 
perdidos em um mar de informações, divididos entre as narrativas simplistas, conspiratórias, 
políticas ou trágicas demais, para que as compreendamos antes que nova enxurrada de novidades 
recheadas de absurdos e disfarçadas de acesso fácil, cheguem até nós, sem pedir licença, no nosso 
fragilizado momento e sejam de fato entendidas e ajustadas às nossas necessidades. 

Metodologia: Nesta pesquisa teórica observamos a transformação do planeta e da sociedade 
devido a aceleração tecnológica. A nuvem é uma metáfora da engenharia. Na cova de ameaças 
contemporâneas, conectadas e com textos de esperança, não se pode fracassar ou viver na fantasia 
e menos ainda, parar de pensar. A computação é o “moderno” da Criação em dados de inteligência 
coletiva que possibilitam o agrupamento das vastas infraestruturas. A fé na máquina é tão sedutora 
que as reações humanas não são opções, mesmo apontando o erro. O clima em desestabilização 
balança o permafrost, ainda que nos abone com sementes em um santuário, sem as mutações 
das crises de saber. A magia do impensável, a teoria da evolução, o manusear das fornalhas na 
antiguidade e a www, atiçam as faíscas de interconexão, hipertexto e discernimento, proclamando 
a grandeza e a miniaturização da estabilidade. As libidinosas pecinhas recheadas de dados 
ascendem pesquisas científicas em transbordamento, mas a erosão da confiança é extremamente 
prejudicial, trazem o spoiler de que a ciência não mudou e é falha no controle de qualidade dos 
jogos de reputação institucional. A complexidade nos revela o constante da vigilância, a linha 
invisível das transmissões à velocidade da luz, aderindo ao nano, e a disparidade das classes 
que findam reduzidas a algoritmos de carne, que matam, em lição a ser aprendida. A cognição 
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dos sistemas inteligentes levam a conclusões errôneas que descartam aspectos culturais, raciais, 
emocionais, financeiros, sociais e morais. Treinar as inteligências nascentes com o conhecimento 
do passado é codificar a barbárie do futuro, pois a fé que se deposita nos sistemas inteligentes 
tem seu nascedouro no sistema de policiamento e justiça. As estratégias precisam ser éticas e 
esclarecidas aos comportamentos, oportunidades e limitações humanas, visando justiça universal 
em sistemas cooperativos. A cumplicidade nos leva ao sigilo e ao confidencial de uma nação, as 
forças armamentistas vigilantes e secretas não confirmam nem negam, a resposta é automática e 
criptografada de forma nebulosa. O hábito do sigilo autoriza os abusos nas redes contemporâneas, 
dificulta esconder os pecados dos tempos nas salas secretas dos metadados, essa hirpervigilância 
estraga as confidências e, concordamos não pensar sobre a opacidade tecnológica que a alimenta. 
É a sedução que o pensamento computacional nos vendeu sobre a vigilância e a segurança 
que nos deixa em posição precária e paradoxal, dilema dos sistemas irracionais que anuviam o 
entendimento, mais informações e relações de poder, menos clareza e verdade. A radicalização 
algorítmica oferece apoio às opiniões de validação extremista e polarizada, e nos mostra que 
estamos propensos a ver isso, pois em concomitância há a fetichização do novo, e a promessa de 
recompensa que os algoritmos amam e tentam saciar, incentivados pelo dinheiro que será ganho 
no momento em que olhos inocentes confirmarem a criação pela ciência da computação. (BRIDLE, 
2019). 

Conclusão: Os dados são o novo petróleo. A catástrofe da privacidade é efeito das opções 
sociais. A responsabilidade pela toxicidade da cultura tecnológica exige compromisso moral além 
do pensamento computacional e é apropriado à nossa trevosa realidade, a rede exige isso. O que 
devemos ver é a rede em si e toda a complexidade que, como uma biblioteca que não converge, se 
recusa a coerência. (BRIDLE, 2019). 

Referências: BRIDLE, James. A nova idade das trevas: A tecnologia e o fim do futuro. Tradução de Érico 
Assis. São Paulo: Todavia, 1 ed., 2019. 
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Introdução: Hoje muito se fala nas mais diversas áreas do conhecimento sobre metodologia de 
pesquisa. É a metodologia que suporta todo o estudo feito pelo pesquisador e lhe dá a característica 
de científica. Dentre estas diversas metodologias, uma que vem sendo cada vez mais utilizada 
por pesquisadores das Ciências Humanas é a Pesquisa Narrativa. Neste trabalho tematizamos a 
Pesquisa Narrativa como experiência de se fazer pesquisa. Nosso objetivo é descrever as bases da 
Pesquisa Narrativa em sua concepção de forma a deslocar seus princípios para uso em pesquisas na 
área de Letras. Para tal, nos apoiamos teoricamente em Paiva (2007) e Clandinin e Connelly (1990, 
2011), sendo estes últimos considerados os fundadores do que costumamos chamar de pesquisa 
narrativa. Assim, propomos a Pesquisa Narrativa como metodologia a ser usada amplamente em 
pesquisas na Literatura, Linguística ou Línguas Estrangeiras, uma vez que pesquisar a linguagem 
humana é pesquisar um sujeito que vive e conta histórias. 

Metodologia: Quando se fala em Pesquisa Narrativa, não podemos deixar de nos voltarmos 
para os “pais” dessa metodologia de pesquisa, isto é, devemos buscar os escritos de Clandinin e 
Connelly (1990, 2011), os quais, através do conceito de experiência, de Dewey, formulam quem 
seria o pesquisador narrativo e o que significa estudar a narrativa. De acordo com os autores 
(1990, p. 2), “o estudo da narrativa é o estudo dos modos da experiência humana no mundo”. 
Ou seja, estudar o sujeito e sua experiência no mundo, que é reconstruída quando este conta o 
vivido para outra pessoa. A Pesquisa Narrativa foi pensada primeiramente para estudos na área 
da educação, observando as histórias contadas por professores, alunos e demais envolvidos no 
ambiente educacional. Delineado como uma forma de observar a experiência dos sujeitos com 
a aprendizagem, uma vez que a “educação é a construção e reconstrução de histórias pessoais e 
sociais” (CONNELLY; CLANDININ, 1990, p. 2). No entanto, desde então, a pesquisa narrativa foi 
sendo transposta para pesquisas qualitativas em outros campos e sob diversas temáticas, assim 
como combinada com outras metodologias. De acordo com Paiva (2007, p. 263), a pesquisa narrativa 
“pode ser descrita como uma metodologia que consiste na coleta de histórias sobre determinado 
tema onde o investigador encontrará informações para entender determinado fenômeno”. A 
análise, desse modo, faz uso da narrativa como método e fenômeno de estudo (análise narrativa). 
Neste sentido, Clandinin e Connelly (2011, p. 18) esclarecem que não é somente o sujeito objeto da 
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pesquisa que conta uma história: “uma verdadeira pesquisa narrativa é um processo dinâmico de 
viver e contar histórias, e reviver e recontar histórias, não somente aquelas que os participantes 
contam, mas aquelas também dos pesquisadores”. O objeto de estudo da pesquisa narrativa, de 
acordo com Clandinin e Connelly (2011), são as histórias contadas ou narradas. A metodologia de 
pesquisa narrativa prevê que as histórias sejam obtidas a partir de vários métodos, como entrevistas, 
diários, autobiografias, gravação em áudio e/ou vídeo etc., e depois tal corpus será estudado a 
partir de uma análise narrativa/explicativa. Quando pensamos na Pesquisa Narrativa na área de 
Letras, percebemos que os pesquisadores estão sempre contando histórias, seja uma história sobre 
a análise de determinada obra literária, a história do estudo dos modos de se construir sentido nos 
discursos dos sujeitos, a história de como se adquire uma língua. A pesquisa narrativa, mesmo que 
ainda não afirmada explicitamente, faz parte da trajetória de cada pesquisador de Letras, uma vez 
que pesquisamos o humano e suas relações com a linguagem. Por isso, é interessante conhecer tal 
metodologia e saber que se pode pesquisar a narrativa dos sujeitos de uma forma completa, desde 
o registro dessas produções até a escrita do próprio trabalho cientifico. 

Conclusão: Observando os princípios da Pesquisa Narrativa e seu desenvolvimento, entendemos 
que o estudo e a adoção desta metodologia em pesquisas no curso de Letras é não só possível como 
necessária em determinas pesquisas, principalmente quando se pretende estudar o humano que 
experiencia o mundo e o expressa através da linguagem, seja literária ou cotidiana. 

Referências: CLANDININ, D. J.; CONNELLY, F. M. Pesquisa narrativa: experiências e história na pesquisa 
qualitativa. Trad. Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores ILEEL/UFU. Uberlândia: 
EDUFU, 2011. 

CONNELLY, F. M.; CLANDININ, D. J. Stories of Experience and Narrative Inquiry. Educational 
Researcher, v. 19, n. 5, p. 2-14, jun. 1990. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1176100?seq=1>. 
Acesso em: 04 jun. 2021.

PAIVA, V. L. O. A pesquisa narrativa: uma introdução. Revista Brasileira de Linguística Aplicada 
(RBLA), v. 8, n. 2, p. 261-266, Belo Horizonte, dez. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1984-63982008000200001>. Acesso em 23 fev. 2021. 
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Introdução: Na área de saúde a exposição a contaminações infecciosas implica em doenças e 
risco ao trabalhar com materiais biológicos diretamente. É essencial imunizar profissionais da área 
de Estética e Cosmética, por estarem em alto contado com doenças infecciosas diariamente. O 
objetivo principal é identificar as vacinas necessárias para os profissionais da área recomendados 
pela Legislação Nacional. 

Metodologia: A imunização é importante para o controle e prevenção de infecções, principalmente 
para profissionais da área de saúde que trabalham e estão em constante exposição de doenças 
contagiosas e a maior delas imunopreveníveis. Muitos autores recomendam a importância de 
manter a vacinação em dia, baseados na Norma Regulamentadora, do Ministério da Saúde. 
Através do Cartão Nacional de Vacinação contempla as vacinas oferecidas em rede pública. São 
consideradas prioridade para profissionais da área de Estética e Cosmética e estão disponíveis em 
Unidades Básicas de saúde as vacinas Tétano e Difteria, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Hepatite B, 
Influenza e Varicela. As vacinas são essenciais para a proteção do profissional da área de saúde, 
ajudando a proteger o organismo contra doenças que ameaçam a saúde. Além de preparar o corpo 
para responder a uma infecção, a vacinação também diminui a intensidade dos sintomas e protege 
as pessoas que o profissional da área possui contato, diminuindo riscos de transmissões de doenças. 
A partir do momento que o profissional de saúde busca se imunizar com a vacinação, o seu sistema 
imunológico age diretamente sobre microrganismos, e seus fragmentos, promovendo então, uma 
produção de anticorpos necessários para combater agentes infecciosos, podendo então, o sistema 
imunológico evitar o desenvolvimento de doenças e uma maior proteção para os profissionais. É 
essencial imunizar e manter atualizada as vacinas, para manter a segurança do profissional e dos 
pacientes, sendo assim, é mais seguro para evitar doenças graves apenas com a vacinação em dia. 

Conclusão: O estudo mostrou sobre as vacinas disponíveis em Unidades Básicas para os 
profissionais da área de Estética e Cosmética. Destacando, a importância em manter atualizada a 
caderneta de vacinação para proteger o profissional da área de saúde e quais são as vacinas que 
devem administradas. 
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Referências: 1. SAÚDE de A a Z: Saúde de A a Z é um glossário com os principais temas, ações, políticas 
públicas e programas do Ministério da Saúde na prevenção e promoção da saúde no Brasil. [S. l.], 2021. 
Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z. Acesso em: 31 jul. 2021.

2. CALENDÁRIO Nacional do Ministério da Saúde de 2020. [S. l.]: Portal PEBMED, 2020. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/veja-o-calendario-vacinal-do-ministerio-da-saude-para-2020/. Acesso em: 31 jul. 
2021.
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Introdução: A hierarquia de gêneros que inferioriza a mulher frente as dinâmicas sociais é uma 
realidade extremamente presente em nosso país, e as suas consequências não são diferentes. Entre 
elas, a violência contra a mulher é uma das principais e mais nocivas. Assim, tendo em vista fatores 
que perpetuam essa violação, como a dependência financeira do cônjuge, a falta de conhecimentos 
dos seus direitos e o patriarcado cultural (MENEGHEL, 2017), o Projeto Fênix surgiu com o 
propósito de atuar no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres em situações de 
vulnerabilidade a fim de ajudar no empoderamento feminino através da educação e investimento 
no desenvolvimento de habilidades.

Metodologia: A ideia do projeto surgiu em 2019 com ensaios fotográficos artísticos, organizados 
por uma fotógrafa e duas alunas de Medicina, com enfoque em promover autoestima em 
mulheres que sofreram algum tipo de abuso -físico, moral, sexual, etc. Em 2021 resolveu-se, por, 
juntamente à LÍDERA -uma associação passofundense sem fins lucrativos, organizada em prol 
do desenvolvimento da cultura, do empreendedorismo e da liderança feminina- e à Fundação 
Marcopolo, através do Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas realizado com recursos 
da Lei Aldir Blanc nº 14.017/20, ampliar as ações do projeto para que, tal qual o nome Fênix, essas 
mulheres pudessem de fato ressurgir das cinzas que as coíbem. Assim, a partir do estabelecimento 
das parcerias e de uma rede de acolhimento e cooperação de profissionais interessados, o projeto 
se voltou para o encorajamento feminino como um todo, tanto para provocar o sentimento de 
libertação através do empreendedorismo bem como ajudar as mulheres a se desenvolverem no 
âmbito pessoal. Foi selecionado um grupo de mulheres social e economicamente vulnerável da 
cidade de Passo Fundo para participarem de oficinas e workshops sobre Permacultura, Patchwork, 
artesanato eco sustentável, discussões sobre livros e seminários sobre autoconhecimento, saúde da 
mulher, direitos das mulheres, história do feminismo e do matriarcado cultural. Esses, contaram 
com especialistas de cada área, e, devido a Pandemia do Covid 19, foram realizados em locais que 
garantiram a execução das medidas de higienização e distanciamento social para as participantes. 
Após a realização das oficinas de produção manual, houve também aulas sobre marketing digital 
e precificação. Essas aulas ajudaram as participantes a compreenderem o valor dos produtos 
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confeccionados, como por exemplo os cachepôs feitos com material sustentável, e permitiram que 
esses fossem comercializados por elas e, assim, gerassem renda, e futuramente, independência 
financeira para essas pessoas que, muitas vezes, nunca tiveram a oportunidade de aprender 
um ofício. Além da venda desses produtos, os seminários teóricos que já aconteceram (julho 
de 2021) oportunizaram a essas mulheres a chance de conhecerem, por exemplo, seus direitos 
legais e o suporte jurídico e psicológico que a lei prevê para quem sofre violência doméstica, entre 
outras violações. Os seminários futuros irão englobar também saúde da mulher, com enfoque 
na ginecologia e na obstetrícia por especialista da área, desenvolvimento pessoal com palestras e 
atividades práticas, bem como discussão de livros e filmes que abordem a questão do lugar que a 
mulher ocupa e que pode ocupar na sociedade.

Conclusão: Frente a violência doméstica e a inferiorização cultural da mulher no cenário social, 
o Projeto Fênix vem como um meio de cortar as amarras financeiras e intelectuais que impedem a 
mulher de se libertar. Com as ações do projeto, pretende-se que cada vez mais mulheres possam 
protagonizar sua vida financeira, estar cientes de seus direitos e, dessa forma, renascer das cinzas, 
tal qual uma fênix. 

Referências: MENEGHEL, Stela Nazareth; PORTELLA, Ana Paula. Feminicídios: conceitos, tipos e 
cenários. Ciência & saúde coletiva, v. 22, p. 3077-3086, 2017.
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Introdução: No Brasil, de 2015 a 2020, o número de registros de cervejarias foi de 332 para 
1383, sendo o Rio Grande do Sul/RS com 258, o segundo maior estado em número de cervejarias 
registradas (MAPA, 2020). O RS se destaca na produção de cerveja e chope, e com diversas cervejarias, 
microcervejarias e cervejarias artesanais em operação, impulsionando o desenvolvimento do setor. 
O controle de qualidade é uma ferramenta importante para o controle do processo, a padronização 
do produto final e no desenvolvimento de novos produtos, garantindo produtos de qualidade e 
distintos. Dessa forma, o estudo de métodos de determinação do teor alcoólico são fundamentais 
frente as necessidades das cervejarias e instituições de pesquisa. Assim, a pesquisa teve como 
objetivo estudar, por meio de revisão bibliográfica, os métodos para a determinação do teor 
alcoólico em cervejas, que atendam as demandas do setor e legislações pertinentes. 

Metodologia: Este estudo, trata-se de uma revisão bibliográfica, assim foram consultados artigos 
em periódicos disponíveis em Periódicos Capes, Science Direct, Scielo, e livros do acervo da Rede 
de Bibliotecas da Universidade de Passo Fundo, bem como legislações. A determinação do teor 
alcoólico é um parâmetro fundamental para indústria de bebidas, possibilita avaliar a estabilidade 
do produto. No processo de produção de cerveja, as etapas principais a serem monitoradas 
são a fermentação alcoólica e o produto final (Figura 1). Os métodos de determinação do teor 
alcoólico devem atender os parâmetros estabelecidos para o padrão de qualidade das cervejarias 
de acordo com a Instrução normativa N°65, de dezembro de 2019, e os limites máximos e mínimos 
permitidos para cada parâmetro analisado. A densidade em relação à água pura é utilizada para 
determinar a porcentagem (%) em volume de álcool em soluções hidroalcoólicas. O método por 
picnometria consiste na medida da massa de um volume conhecido de líquido. As amostras de 
cervejas devem ser destiladas para evitar a interferência de outras substâncias. Posteriormente, o 
teor alcoólico é obtido pela conversão do resultado de densidade relativa a 20°C determinado no 
destilado alcoólico (ZENEBON, PASCUET, TIGLEA, 2008). Este método, é amplamente utilizado, 
pois as vidrarias e aparatos são de custos acessíveis, mas é mais trabalhoso e necessita de tempo 
para ser executado. A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)?possibilita, separar, e 
determinar a concentração de várias substâncias ao mesmo tempo e com uma alta sensibilidade. 
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Além de rapidez nos resultados, possibilita um maior entendimento das substâncias presentes 
no mosto (açúcares) e cerveja final (etanol), ajudando no desenvolvimento de novas receitas, 
com diferentes teores alcoólicos e aromas e sabores. Necessita além do equipamento, materiais 
para operação, como reagentes analíticos com grau de pureza e padrões de calibração, bem como 
colunas, pré colunas, detectores. A espectrometria infravermelha é uma ferramenta versátil, 
aplicada à determinação quantitativa das espécies moleculares. Na espectroscopia de emissão 
no infravermelho, ao serem aquecidas as moléculas que absorvem radiação infravermelho são 
também capazes de emitir comprimento de onda característicos (SKOOG, HOLLER, NIEMAN, 
2002). Também necessita de equipamento de custo elevado. Cabe salientar que todos os métodos 
necessitam de preparação de amostra e validação do método, bem como devem ser avaliados os 
custos benefícios de implementação. 

Conclusão: O controle de qualidade é fundamental frente as necessidades de todo setor 
cervejeiro, assim o uso de métodos de determinação do teor alcoólico, confiáveis e sensíveis, 
possibilitam a garantia da qualidade do produto, bem como auxiliam nas pesquisas, inovações e 
desenvolvimentos de produtos. 

Referências: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
65. Estabelece os padrões de identidade e qualidade para os produtos de cervejaria. Brasília, DF, 10 dez. 2019b. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). Anuário da Cerveja 2020. 
Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/com-crescimento-de-14-4-
em-2020-numero-de-cervejarias-registradas-no-brasil-passa-de-1-3-mil/anuariocerveja2.pdf>. 

SKOOG, D. A; HOLLER, F. J; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. 5 ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2002. 836 p. 

ZENEBON, O.; PASCUET, N. S.; TIGLEA, P. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. São 
Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.
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Introdução: No Brasil e em todo o mundo, podemos identificar inúmeros projetos sociais atuando 
na melhoria da qualidade de vida de seus participantes. Dentre esses projetos, há aqueles de 
cunho esportivo. A afirmação de que a atividade física traz inúmeros benefícios é inquestionável, 
então, partindo desta afirmação, torna-se essencial a presença de projetos sociais esportivos nas 
comunidades brasileiras. Segundo CORTES NETO et. al, evidencia-se a “importância da prática 
esportiva na formação e no desenvolvimento humano da população, ressaltando seus valores 
morais, psicológicos e sociais, e favorecendo a prevenção de doenças crônico-degenerativas, 
desagregação familiar e hábitos nocivos, tais como o álcool, o fumo, as drogas e a marginalização”. 
Diante do exposto, a presente pesquisa tem como finalidade reafirmar a importância do “Projeto 
Atleta do Futuro” tanto para a comunidade acadêmica UPF na formação profissional quanto para 
a comunidade passo-fundense atuando no desenvolvimento social.

Metodologia: Projetos sociais sem fins lucrativos podem, muitas vezes, serem vistos com maus 
olhos pelo simples fato de que suas atividades não trazem retornos econômicos imediatos. Há projetos 
que, com o passar do tempo vão adquirindo renome, confiabilidade e respeito, atraindo olhares 
de pessoas e entidades dispostas a investir economicamente a fim de subsidiar estas atividades 
sociais, mas há outros que, após alguns anos de atuação acabam encerrando suas atividades. 
Com isso, vale ressaltar que o Projeto Atleta do Futuro iniciou suas atividades no ano de 2001 e, 
até hoje, depois de 20 anos, mantem-se atuando como agente desenvolvedor socioeducacional. 
Muitos acreditam que a educação é o único caminho seguramente viável para mudanças sociais 
significativas e duradouras, bem como a prática esportiva que, em muitos momentos, traz 
ocupações benéficas para a vida de crianças e jovens de classe econômica baixa ou que vivem em 
situação de acentuada pobreza, pois, não podendo pagar por serviços que os possibilitem a prática 
esportiva e não havendo projetos sociais esportivos aos quais recorrer, teriam grandes chances de 
acabar marginalizados pela sociedade degradada na qual vivem. O Projeto Atleta do Futuro atua 
com fins recreativos e de lazer, tendo, inerentemente a pratica competitiva atrelada ao processor 
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de desenvolvimento geral dos alunos. Tem como principal finalidade o atendimento, em especial, 
a essas crianças e jovens da comunidade passo-fundense e região em situações já abordadas 
anteriormente. As atividades são realizadas nas dependências da Faculdade de Educação Física 
e Fisioterapia – FEEF-UPF, utilizando-se o espaço do Ginásio Poliesportivo. No ano de 2019, pré-
pandemia COVID-19, o AF contava com um total de 322 alunos ativos e 522 alunos passivos, 
com um total de passagens de 847 alunos, desenvolvendo suas atividades nas modalidades de 
atletismo, basquete, capoeira, dança, futebol 11 (Vila Nova e Grêmio), futsal, ginástica olímpica, 
judô, taekwondo e voleibol. A metodologia utilizada pelos professores ao ministrar as aulas visa 
o protagonismo do aluno no espaço esportivo, sendo que, ao serem ofertadas dez modalidades 
esportivas diferenciadas, os mesmos podem optar por aquelas que mais os agradam, fato que, 
por si só, é de grande relevância para que obtenha-se bons resultados, aumentando a assiduidade 
no processo de aprendizagem. As aulas contam, na maioria das vezes, com mais de um professor 
presente, o que facilita no processo de ensino e correção. Cabe ressaltar que, não só aspectos físicos 
e psicomotores são desenvolvidos, mas também aspectos psicológicos, afetivos, emocionais e de 
convívios sociais; destaca-se também que a prática esportiva atua como agente não medicamentoso 
na prevenção e tratamento de comorbidades como obesidade, problemas cardiorrespiratórios, 
diabetes, entre outros que, explicitamente relacionam-se com o COVID-19 acarretando em óbitos.

Conclusão: Diante do exposto pode-se reafirmar a importância de projetos sociais, em especial 
os de cunho esportivo, na manutenção da sociedade com a qual está envolvido e pela qual, 
implicitamente, torna-se responsável. Crianças e jovens em vulnerabilidade social, muitas vezes 
são inseridos em projetos sociais a fim de estabelecer ou reestabelecer relações saudades com a 
comunidade justa e promissora.

Referências: NETO, Ewerton Dantas Cortês et. al. Benefícios dos projetos sociais esportivos em crianças e 
adolescentes, Sau. & Transf. Soc., Florianópolis, v.6, n.3, p.109.-117, 2015.

GUEDES, Simone Lahud et. al. Projetos sociais esportivos: nota de pesquisa, ‘Usos do Passado’ — XII 
Encontro Regional de História ANPUH-RJ 2006.

MELO, Victor Andrade de. Projetos sociais de esporte e lazer: Reflexões, inquietações, sugestões; en 
http:quadernsanimacio.net; nº 7; enero de 2008;
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Introdução: A relação entre o conhecimento acadêmico, a formação profissional e a vivência 
no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma questão indispensável para a formação de profissionais 
de saúde. As praticas junto ao SUS, contribuem para o processo de ensino-aprendizagem e 
corrobora com benefícios para a comunidade. A atuação, formada por equipes multiprofissionais 
junto às comunidades, dá a oportunidade de que o acadêmico conheça como atuar de maneira 
interdisciplinar com outras áreas do conhecimento e dê o suporte necessário para os usuários, 
assim, quebra-se o habito da prática clínica isolada das demais especialidades, que é uma ação 
inapropriada e incondizente com os princípios do SUS (Barros, 2005; Leite et al., 2014). O presente 
relato de experiência pontua, sob a visão de um aluno do curso de Odontologia, as principais 
ações e a importância delas no cuidado em saúde de uma comunidade incluída no Projeto Rede de 
Cuidados Territoriais, realizados pela Universidade de Passo Fundo, RS, Brasil.

Metodologia: As visitas domiciliares (VDs), compõem as ações da atenção domiciliar (AD), 
que visam ações de promoção à saúde, diagnósticos, prevenção, acompanhamento e tratamento 
de doenças, de forma contínua. Estas ações estão integradas às redes de atenção à saúde (BRASIL, 
2011). As VDs, são realizadas por profissionais das unidades básicas de saúde (UBS), agentes 
comunitários de saúde (ACS) e acadêmicos ligados a estágios e projetos de extensão universitária, 
onde há um deslocamento da equipe até a residência do usuário, para acompanhar a saúde dos 
moradores, reconhecer vulnerabilidades e planejar ações adequadas à família. As VDs ocorrem 
durante toda a semana no Projeto Rede de Cuidados Territoriais (PRCT), pela manhã e tarde. 
Acadêmicos de vários cursos da área da saúde se fazem presentes em um dia/turno semanal, 
conforme o seu horário dentro da grade curricular. O projeto RCT visa a articulação entre 
alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina 
Veterinária, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, que atuam diariamente nas ações. O projeto 
objetiva que todas estas especialidades sejam trabalhadas nas VDs. As equipes de trabalho 
são formadas por três acadêmicos de diferentes cursos (por exemplo: Odontologia, Medicina, 
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Psicologia; ou, Odontologia, Farmácia, Enfermagem; variando conforme o dia da semana/turno 
do dia), visando a interdisciplinaridade durante as visitas. Estes grupos são supervisionados pelos 
professores responsáveis pelas disciplinas/estágios. Mesmo que durante as VDs, os grupos não 
sejam compostos de um acadêmico de cada curso/área, todos os aspectos relacionados à saúde 
da família observados são retomados nas discussões finais (“rounds”) para que todos possam 
atuar a respeito das suas áreas e encaminhar as demandas específicas observadas. As VDs são 
divididas em dois momentos; no primeiro contato, o grupo conhece a família, explica o propósito 
da VD, e inicia a coleta das informações dos moradores para traçar um perfil dos habitantes da 
casa. No segundo momento ou na segunda VD, retoma-se com a família, aspectos específicos de 
saúde, como informações sobre a saúde bucal, saúde da mulher, demandas médicas, psicológicas, 
fonoaudiológicas, e questões envolvendo animais domésticos e zoonoses. As discussões dos casos 
encontrados nas VDs ocorrem no final do turno, na unidade de saúde do bairro, onde discutem-
se, com os colegas e professores, o que fora encontrado durante as visitas, às demandas urgentes 
são repassadas à equipe da unidade de saúde e, há um fluxo de comunicação com os acadêmicos 
que virão em outros turnos, através de um painel, onde há a possibilidade de deixar avisos das 
necessidades de alguns domicílios.

Conclusão: As atividades desenvolvidas no projeto têm potencializado a formação de 
profissionais de saúde, resgatando a necessidade do cuidado integral do usuário, a necessidade 
da interdisciplinaridade e do trabalho em equipe, contribuindo ainda para um conhecimento da 
prática e da vivência do Sistema Único de Saúde. 

Referências: Leite MF, Ribeiro KSQS, Anjos UU, Batista PSS. Extensão Popular na formação 
profissional em saúde para o SUS: refletindo uma experiência. COMUNICAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO. 
2014;18(2):1569-1578.

Barros MEB. Desafios ético-políticos para a formação dos profissionais de saúde: transdisciplinaridade e 
integralidade. In: Pinheiro R, Ceccim RB, Mattos RA, organizadores. Ensinar saúde: a integralidade e o SUS 
nos cursos de graduação na área da saúde. Rio de Janeiro: Cepesc, UERJ, IMS, Abrasco; 2005. p. 131-50.

Ministério da Saúde. Portaria nº 2.527 de 27 de outubro de 2011. Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Diário Oficial da União; 2011. 
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Introdução: Os profissionais da enfermagem se relacionam rotineiramente com pacientes e 
colegas e a comunicação é parte integrante desse processo. Para que seja efetiva, deve ser clara, 
receptiva e passível de interpretação. Nesse processo, colaboram vários componentes, entre os 
quais a empatia, que é uma das características mais significativas para estabelecer um vínculo 
efetivo entre o profissional e o paciente. Estudos prévios já demonstraram que atendimentos 
mais empáticos resultam em menores taxas de retorno ao serviço de emergência e aumentam a 
satisfação do paciente, tornando crucial o conhecimento dos níveis de empatia em estudantes de 
enfermagem, futuros profissionais. A empatia como competência para a melhoria das relações 
humanas pode ser avaliada por meio de questionários com o objetivo de mensurá-la. Assim, o 
objetivo da pesquisa foi avaliar os níveis de empatia entre graduandos de enfermagem e se a 
pandemia de COVID-19 interferiu nessa competência, por meio de auto avaliação.

Metodologia: Foi realizado um estudo observacional, quantitativo e transversal, a partir de dados 
coletados individualmente de forma online, após assinatura do TCLE pelo participante e respeitou 
os critérios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no que diz respeito ao sigilo, anonimato e 
confidencialidade (Protocolo CEP/UPF 4.734.672). A amostra calculada estatisticamente prevê a 
aplicação do questionário em 130 estudantes de enfermagem, recrutados de forma randomizada, e 
nesse trabalho apresentamos resultados preliminares para 26 respondentes. Foram aplicados três 
instrumentos: questionário sociodemográfico, a Escala de auto avaliação de empatia de Jefferson 
(versão para estudantes – JSE-e) e 2 questões relacionadas aos efeitos da pandemia de COVID-19 na 
empatia do entrevistado. Os resultados foram analisados por estatística descritiva. A JSE-e contem 
20 sentenças que o respondente deve assinalar a resposta individual em uma escala de Likert, 
que vai de 1=Discordo fortemente a 7=Concordo fortemente. Gera o escore global de empatia que 
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varia de 20 a 140, e três sub-componentes: tomada de perspectiva (TP, 10-70), cuidado compassivo 
(CC, 6 a 42) e capacidade de se colocar no lugar do paciente (CSCP, 4 a 28). Quanto aos dados 
sociodemográficos a média de idade dos respondentes variou de 18 a 37 anos (média=23a) e 80,7% 
eram do sexo feminino. O estado civil predominante foi solteiro (n=23 anos) e quanto a opção 
religiosa 18 eram católicos, 5 evangélicos e 1 budista. Obtivemos resposta de todos os anos do curso: 
oito do 1º ano; dois do 2º ano; um do 3º ano; oito do 4º ano; e sete do 5º ano. O escore global médio 
de empatia, seguido do desvio padrão, foi 118,2 ± 11,8, sendo maior nos homens (120,6) do que nas 
mulheres (118,2), divergindo da literatura. O fator com maior relevância encontrado nas aplicações 
da escala JSE-e, apresentando constância nos resultados obtidos entre as diferentes pesquisas é o 
de gênero. Porém, somente quando a coleta de dados finalizar e realizarmos a análise estatística 
inferencial podemos afirmar se há significância entre esses valores. Nas subdimensões obtivemos: 
TP = 63,7 ± 5,1; CC = 36,2 ± 6,7; e CSCP = 18,3 ± 4,5. Em relação as questões sobre a influência da 
pandemia de COVID-19 na empatia, a escala de Likert variava de 1 a 7 (1=Discordo fortemente 
a 7=Concordo fortemente). Dois estudantes assinalaram escore < 3 quanto a discordância da 
pandemia influenciar sua empatia de modo geral e 3 estudantes quanto a influencia na empatia 
enquanto estudante de enfermagem. Na outra extremidade da escala, 20 estudantes afirmaram 
uma influência direta na pandemia de modo geral (pontuaram > 5) e 21 afirmaram que o cenário 
pandêmico influenciou a empatia enquanto estudantes da área da saúde. Embora os resultados 
da pesquisa sejam preliminares identificamos a relevância do estudo para que os estudantes de 
enfermagem possam se auto avaliar em relação a sua empatia, competência tão necessária para a 
atuação como profissionais de saúde.

Conclusão: A auto avaliação da empatia e quais aspectos pessoais e da vida acadêmica 
a influenciam pode auxiliar a coordenação do curso a planejar atividades curriculares que 
qualifiquem o desenvolvimento dessa competência na formação dos enfermeiros. Por conseguinte, 
teremos relações entre os profissionais de saúde e pacientes, bem como nas equipes de saúde, mais 
efetivas, seguras e humanizadas.

Referências: BERNARDO, M.O. Autoavaliação da empatia médica não é suficiente: médicos e estudantes 
podem se beneficiar da perspectiva do paciente para o seu crescimento. Tese [Doutorado] – Universidade 
Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas, Campinas, 2019.

CHRISTOV-MOORE, L; et al. Empathy: gender effects in brain and behavior. Neurosci Biobehav Rev.46(4): 
604-627, 2014. doi:10.1016/j.neubiorev.2014.09.001

HOJAT, M., et al. The Jefferson Scale of Physician Empathy: Development and preliminary 
psychometric data. Educational and Psychological Measurement, 61(2), 349–365, 2001. https://doi.
org/10.1177/00131640121971158
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Introdução: O peixe-zebra (Danio rerio) é um modelo experimental utilizado em larga escala 
no mundo todo, pois seu genoma tem elevada similaridade com o humano, é de fácil criação e 
reprodução. Além disso, esse animal é um excelente organismo de estudo para identificação de 
impactos no ambiente aquático. A aclimatação e manutenção desses peixes é feita de diferentes 
formas e em alguns casos, contempla apenas um dos sexos. O objetivo principal do presente 
estudo foi avaliar se a segregação sexual altera parâmetros locomotores e comportamentais do 
peixe-zebra.

Metodologia: No experimento, os peixes foram distribuídos em grupos misto e segregado, cada 
um com 26 animais (13 fêmeas e 13 machos). No grupo misto, fêmeas e machos foram colocados 
na proporção 1:1. No grupo segregado, fêmeas e machos foram colocados em aquários separados, 
sem contato visual ou troca química de informações pela água (sem recirculação). Os peixes foram 
aclimatados por 20 dias, e após submetidos ao teste de tanque novo (TTN) e ao teste de preferência 
social (TPS). Inicialmente, realizamos o TTN, utilizando um aquário com divisórias opacas nas 
laterais. Individualmente cada animal foi gravado por 6 minutos com as repartições. Depois, com 
as repartições opacas removidas, gravamos o TPS. 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: distância total percorrida, latência para a primeira entrada no topo, tempo gasto 
no topo, tempo gasto no fundo e número de cruzamentos. No TPS, o aquário foi divido no vídeo 
em 3 segmentos verticais, o 1º segmento próximo ao aquário com os coespecíficos, o 2º segmento 
(intermediário) e o 3º segmento próximo ao aquário vazio. Os parâmetros analisados foram: o 
tempo gasto pelo peixe no 1º segmento e o tempo em que o peixe permaneceu no 3º segmento. 
Depois de realizarmos os testes, os peixes foram dessensibilizados em água gelada e eutanasiados 
por secção da medula espinhal. As gônadas foram examinadas em lupa para a confirmação 
do sexo dos animais. Todas as análises estatísticas foram realizadas usando GraphPrism®. Os 
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resultados, estão apresentados como média ± erro padrão da média. As comparações entre os 
grupos foram analisadas usando uma análise de variância seguida do teste post-hoc de Tukey. No 
TTN, os animais não apresentaram diferença na distância percorrida. Machos e fêmeas mantidos 
em grupos mistos apresentaram menor número de cruzamento entre zonas e um maior tempo 
no fundo, quando comparados aos animais segregados. O número reduzido de cruzamentos 
nos grupos mistos pode estar relacionado com um contexto reprodutivo, pois para os animais 
mistos, a pressão reprodutiva teria uma maior relevância, enquanto para os animais segregados, o 
comportamento exploratório seria mais atrativo. As fêmeas segregadas apresentaram uma maior 
latência para entrada no topo, quando comparadas aos demais grupos, o que pode estar relacionado 
à tomada de uma postura mais defensiva do cardume. Também se observou que as fêmeas mistas 
apresentaram um aumento no tempo gasto no topo, quando em comparação aos demais grupos, o 
que pode ser interpretado como menor ansiedade. No TPS, não houve diferença no tempo gasto no 
1º segmento, porém observou-se que o grupo das fêmeas mistas teve um aumento no tempo gasto 
no 3º segmento, quando comparado aos demais grupos. Esse dado corrobora com o tempo gasto 
por esses animais no topo do aquário no TTN, relacionando esses resultados com um possível 
comportamento de baixa ansiedade. 

Conclusão: Nosso estudo corrobora a hipótese de que a segregação sexual afeta o comportamento 
social e de ansiedade. Esse conhecimento é importante, visto que muitas vezes, a falta de 
detalhamento na aclimatação de modelos animais pode causar erros de replicabilidade científica, 
por se constituírem em efeitos interferentes.

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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RS, Brasil (Protocolo - 006/2018). Além
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Introdução: O princípio da anestesia parcialmente intravenosa (PIVA) é possibilitar hipnose, 
analgesia e relaxamento muscular com a utilização de fármacos em um método de infusão contínua, 
associando-se a anestesia inalatória, visando assim uma anestesia balanceada. Essa associação 
apresenta diversos benefícios como redução na depressão respiratória, pois a quantidade de 
anestésico inalado é reduzida. Além disso, os efeitos sinérgicos propiciam melhor recuperação 
anestésica, maior potencial analgésico e menor toxicidade tecidual (ILKIW,1999). O objetivo deste 
trabalho foi relatar uma anestesia parcialmente intravenosa para correção de hérnia diafragmática 
em felino.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, um 
felino, SRD, fêmea com 3 anos de idade e com 3Kg de massa corporal. O animal havia sofrido 
um atropelamento há 4 dias. A sintomatologia na anamnese estava vinculada a dispneia e ataxia, 
sendo solicitados exames de ultrassom e raio-x que revelaram a presença de órgãos abdominais 
na cavidade torácica. Também foram solicitados exames complementares, como hemograma e 
leucograma que demonstrou eosinofilia, podendo estar relacionado a endoparasitas (MENDES, 
2000) e linfopenia ao estresse (SILVA, 2008 e DE ALMEIDA, 2016). Os exames bioquímicos 
(albumina, alanina aminotransferase, fosfatase alcalina, gama glutamil transferase e uréia) 
revelaram redução da ALB (16,3 g/L) devido ao animal estar em hiporexia e aumento de ALT (96 
UI/L) devido ao dano hepático pelo encarceramento do fígado na hérnia (MINIHAN et al., 2004). 
Paciente permaneceu sendo estabilizado até resultados dos exames e posteriormente encaminhado 
para herniorrafia diafragmática. Na avaliação pré-anestésica o paciente apresentava taquipneia, 
hipotermia moderada, alteração de ausculta pulmonar e abafamento na ausculta cardíaca, demais 
parâmetros vitais estavam dentro da normalidade para a espécie. O paciente foi classificado em 
ASA IV E de acordo com estado físico baseado na escala da sociedade americana de anestesiologia 
(ASA). Por se tratar de um paciente grave foi optado por não realizar medicação pré-anestésica 
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e induzir a anestesia geral com propofol (4,5mg.Kg-1), fentanil (5µg.Kg-1), cetamina (10µg.Kg-
1) e dexmedetomidina (2µg.Kg-1), administrados pela via intravenosa. Paciente permaneceu 
recebendo fluidoterapia (RLS 5ml.Kg.h-1). Após a indução realizou-se a anestesia periglótica com 
lidocaína (1mg.Kg-1) para posterior intubação orotraqueal (sonda traqueal n°3) e manutenção da 
anestesia com sistema não reinalatório semi-aberto, recebendo isofluorano (0,3%) e oxigênio (0,6L.
min-1). A manutenção anestésica se deu pela associação de anestésico inalatório e infusão contínua 
intravenosa de dexmedetomidina (2µg.Kg.h-1), fentanil (5µg.Kg.h-1) e cetamina (0,6µg.Kg.h-1). 
Com o paciente em plano anestésico adequado se iniciou o procedimento, monitorando-se os 
parâmetros vitais (FC, FR, EtCO2, SPO2, temperatura, PAS e PAM) com o auxílio de um monitor 
multiparamétrico. Foi necessária ventilação manual durante todo o transanestésico, devido à 
apneia causada pela perda de pressão negativa no toráx, o que reduziu significativamente o ETCO2. 
Evidenciou-se hipotensão transoperatória, realizando-se alterações nas taxas de infusão continua 
para correção, além disso, a hipotermia inicial se manteve durante todo o período transanestésico, 
sendo corrigida no pós-anestésico. Ao fim da anestesia foi utilizado doxapram (1mg.Kg-1) em 
decorrência da constatação de apneia. O despertar do paciente foi calmo e a recuperação anestésica 
se provou satisfatória. 

Conclusão: Conclui-se que a associação de técnicas anestésicas e de fármacos produziu 
sinergismo, reduzindo significativamente o volume de fármaco inalatório e de infusão contínua, 
assim, mitigando efeitos adversos e promovendo uma recuperação adequada. O protocolo de 
PIVA provou-se essencial para manutenção dos parâmetros com ínfimas alterações, trazendo 
diversos benefícios para o procedimento anestésico.

Referências: ILKIW JE. Balanced anesthetic techniques in dogs and cats. Clin Tech Small Anim Pract 1999; 
14: 27-37.

MINIHAN, Anne C.; BERG, John; EVANS, Krista L. Chronic diaphragmatic hernia in 34 dogs and 16 cats. 
Journal of the American Animal Hospital Association, v. 40, n. 1, p. 51-63, 2004.

MENDES, Denise M. et al. Eosinofilia. Rev. bras. alergia imunopatol, p. 84-91, 2000.

SILVA, Robson et al. Leucograma de estresse. Rev Cient Electrônica Med Vet, v. 4, 2008.

DE ALMEIDA, Nádia Rossi; DE CASTRO SOARES, Lidiane; WARDINI, Amanda Brito Wardini. 
Alterações clínicas e hematológicas em gatos domésticos naturalmente infectados pelo Vírus da Leucemia 
Felina (FeLV). Revista de Saúde, v. 7, n. 1, p. 27-32, 2016.
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Introdução: Ao tratarmos de quilombo, os possíveis significados do termo, muitas vezes, 
nos fogem. Num primeiro momento, podemos nos deparar com uma ideia exclusivamente 
pretérita, relacionada, principalmente, à escravidão. Entretanto, para compreender comunidades 
quilombolas é preciso romper o gesso e compreender algumas questões fundamentais ligadas às 
coletividades. Dentre elas, uma noção de quilombo temporalmente localizada, uma ideia de lugar 
e a importância da oralidade ao estudarmos quilombos, ontem e hoje. O presente trabalho objetiva 
discutir as relações e a importância de pensarmos o quilombo historicamente, onde ele se insere e 
considerar a oralidade como um veículo fundamental de partilha, continuidade e transformação 
em comunidades quilombolas. O trabalho se torna importante por propor uma discussão sobre 
grupos historicamente marginalizados ao longo da História do Brasil, fazendo do trabalho com a 
história oral uma possibilidade e um compromisso.

Metodologia: Em termos metodológicos, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, 
fazendo uso do método bibliográfico. Como resultados iniciais, foi possível observar que, ao 
estabelecermos a relação entre quilombos e o trabalho com a metodologia da história oral, damos 
um passo em direção a um entendimento agregador, considerando a palavra dos quilombolas 
e a própria dinâmica da oralidade. Além disso, percebeu-se a necessidade de romper o senso 
comum sobre quilombos e a perspectiva pretérita única. Por fim, mostrou-se de igual relevância a 
noção de lugar na própria construção dos indivíduos/coletividade. A transmissão oral possui este 
papel de relevância pois, de acordo com Evangelista e Teixeira, é por meio desta que a história, os 
valores e práticas dos habitantes vão sendo passados de geração em geração de modo informal. 
É nesta socialização que há o “recordar”. A identidade étnica, o modo de vida e a memória 
dos grupos são construídas, organizadas, preservadas e resignificadas a todo o momento, e 
tais processos estão ligados à sua própria transmissão. A importância da socialização se dá na 
construção das memórias coletivas, através da “contação” das histórias que significam e definem 
a existência coletiva (EVANGELISTA; TEIXEIRA, 2016, p. 229). Dada a importância da oralidade 
em comunidades tradicionais, a relação com a história oral se evidencia de maneira profícua. 



Página 1537

Segundo Verena Alberti (2000), a história oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição 
de fontes para o estudo da história contemporânea, surgindo em meados do século XX. Ainda de 
acordo com Alberti (1996), a principal característica do documento de história oral não está em 
ineditismo ou preenchimento de lacunas de documentos escritos, mas decorre de uma postura 
com relação à história e às configurações socioculturais, privilegiando a recuperação do vivido 
conforme concebido por aqueles que viveram. Considerando a palavra quilombola, é também 
preciso compreender que um quilombo do século XVI não é exatamente similar a um do século 
XXI. Com uma ideia de quilombo muitas vezes engessada, acabamos desconsiderando o próprio 
passo da história. Empreender pesquisas relacionadas a comunidades quilombolas, hoje, pressupõe 
tal entendimento, aparentemente simples, mas ainda problemático. Aliado a isto, a compreensão 
da noção de lugar é igualmente fundamental. Numa íntima relação sujeito-lugar, com base em 
Tilley (1994), as identidades, a pertença étnica se constroem nessa intimidade. O lugar, e nosso 
entendimento sobre ele deve partir desta mesma proximidade. Assim como as pessoas agem sobre 
o lugar, este, simultaneamente, nos constrói enquanto indivíduos.

Conclusão: É possível compreender a palavra como algo fundamental, tornando o trabalho 
com a história oral profícuo ao propormos pesquisas sobre quilombos. De igual importância é a 
consideração dos quilombos como históricos, não exclusivamente presos a um único tempo. Por 
fim, considerar a noção de lugar é também questão relevante ao empreendermos pesquisas sobre 
tais coletividades no campo da história.

Referências: ALBERTI, Verena. O que documenta a fonte oral? Possibilidades para além da construção do 
passado. II Seminário de História Oral. Belo Horizonte, set. 1996.

ALBERTI, Verena. Indivíduo e biografia na história oral. Rio de Janeiro: CPDOC, 2000.

EVANGELISTA, Breno Luiz Tommasi; TEIXEIRA, Laura Mineiro. Mito e memória entre comunidades 
tradicionais. Transversos: Revista de História, v. 7, n. 7, set. 2016.

TILLEY, Christopher. Chapter 1: Space, Place, Landscape and Perception: phenomenological perspective. 
Tradução de Vanessa Barrios Quintana. In: ______. A Phenomenology of Landscape: places, paths and 
monuments. Oxford: Berg Burg Pub Ltda., 1994.
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Introdução: Ao tratarmos de futebol, muitas vezes o percebemos como puro entretenimento. 
Entretanto, desde momentos de comunhão, euforia e comemoração até tensões e possíveis traços 
negativos de violência, o esporte possui certos confrontos que perpassam as quatro linhas. Seja no 
Brasil, ou mesmo na Escócia, os ditos clássicos têm sempre um teor diferente – e tensões afloradas. 
E não é diferente com o principal dos confrontos escoceses. O presente trabalho tem por objetivo 
uma breve análise entre texto e imagem relacionada ao clássico Old Firm, entre os clubes de 
futebol escoceses Celtic (alviverde) e Rangers (alviceleste), ambos da mesma cidade, Glasgow. O 
trabalho se torna importante dada uma rivalidade além-campo, onde questões socioculturais se 
apresentam como pano de fundo, num diálogo entre futebol e sociedade. Mais do que um jogo, o 
Old Firm traz consigo, no entremeio história e imagem, marcas de violência e divisão num cenário 
voltado ao espetáculo.

Metodologia: A presente proposta de pesquisa se caracteriza como qualitativa, fazendo uso 
do método bibliográfico. Foi trabalhada uma interface entre material teórico e de jornal sobre o 
tema. Além disso, foram selecionadas imagens (em anexo) visando estabelecer a relação direta 
entre história e imagem – bem como trazer visualidade às questões discutidas no texto. Dentre 
os resultados iniciais, foi possível observar que marcas de violência e divisão se revelam ao 
analisarmos imagens sobre o Old Firm, historicamente. Além disso, numa proximidade história-
imagens podemos perceber as manifestações de tais questões, fortificando a noção de um histórico 
de conflitos socioculturais que reverberam dentro de campo. Segundo Martin e Bellini, não há, 
em nenhum lugar do mundo, manifestação esportiva tão simbólica quanto um jogo de futebol. 
Nunca será somente um jogo, pois as equipes se enfrentando trazem consigo uma carga política, 
religiosa e cultural muito diversa e conflitante (2020, p. 308). De acordo com Richard Wilson (2012), 
desde 1888, o Rangers e o Celtic estão envolvidos em uma rivalidade intensa e, frequentemente, 
explosiva: o primeiro como produto do estabelecimento protestante da Escócia Ocidental, e o 
segundo como time fundado para arrecadar dinheiro para a subclasse católica de Glasgow. Neste 
contexto, no passado essa partida clássica já gerou muitos conflitos violentos, entre os torcedores 
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de ambas equipes, não se tratando assim de uma rivalidade comum de times de futebol (MARTIN; 
BELLINI, 2020). Segundo Martin e Bellini (2020), a relação de tensões se dá muito em função 
de como a história da Escócia influenciou ou provocou o surgimento de profundas diferenças 
culturais. Dentre todos os Estados compondo o Reino Unido, de acordo com os autores, a Escócia 
é aquela com características mais distintas. “Acentuados sectarismo e conservadorismo permeiam 
a sociedade até os dias atuais, o que faz com que a convivência entre diferentes religiões e culturas 
seja muito difícil” (2020, p. 309). O Old Firm continua sendo mais que um jogo. Ressaltam-se 
rivalidades que vão desde o campo religioso ao político e mesmo ao étnico. De acordo com texto de 
O Gol, os torcedores do Celtic, na sua maioria descendentes de imigrantes irlandeses, são católicos 
e apoiadores da causa nacionalista irlandesa, enquanto do outro lado, os protestantes do Rangers 
apoiam incondicionalmente a coroa britânica. O rancor está onipresente no clássico escocês e, 
quando os torcedores do Rangers cantam para os adversários: “até os joelhos em sangue feniano, 
rendam-se ou morrem!”, cantam com a raiva e um orgulho indisfarçável, segundo a matéria. Eis a 
aura que envolve o Old Firm, uma rivalidade jogada dentro e fora de campo.

Conclusão: É possível observar a grande tensão e um histórico conflituoso envolvendo Celtic 
e Rangers. O Old Firm não se caracteriza como um jogo comum, exatamente pelas relações 
socioculturais, políticas e mesmo religiosas envolvidas no conflito. Num diálogo com as imagens, 
as palavras sobre o confronto se fortificam, e evidenciam, no campo, a carga explosiva permeando 
o clássico.

Referências: MARTIN, Beatriz; BELLINI, Higor Marcelo Maffei. Não é apenas futebol: a história 
da Old Firm, a resistência cultural, existente no futebol escocês. Conhecimento interativo, v. 14, n. 
2, p. 308-327, jul./dez. 2020. Disponível em: http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/
conhecimentointerativo/article/view/461/475. Acesso em: 5 ago. 2021.

SILVEIRA, João Pedro. Old Firm: o dérbi do ódio entre vizinhos. O Gol. História. Disponível em: https://
www.ogol.com.br/text.php?id=11708. Acesso em: 5 ago. 2021.

WILSON, Richard. Inside the Divide: One City, Two Teams: The Old Firm. Canongate Books, 2012.
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Introdução: A inviolabilidade das comunicações é um direito fundamental dos indivíduos 
garantido pela Constituição Federal. Entretanto, nem todo direito fundamental é absoluto: o mesmo 
dispositivo que garante a inviolabilidade, deixou a cargo da legislação ordinária a sua restrição, para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por sua vez, a Lei 9.296/96, determina 
que a interceptação não poderá exceder o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. O STJ, 
no entanto, tem mitigado a aplicabilidade de tal dispositivo e admitido a sucessiva prorrogação da 
interceptação. Diante deste posicionamento, a matéria chegou à Suprema Corte que reconheceu a 
existência de repercussão geral da matéria nos autos do RE 625263 em 2013, mas sem manifestação 
até o momento. Assim, a presente pesquisa tem como escopo analisar a possibilidade de sucessivas 
prorrogações da interceptação telefônica à luz dos princípios constitucionais da inviolabilidade de 
comunicação e da razoabilidade.

Metodologia: Para realização da pesquisa, utilizou-se o método científico dedutivo, a partir da 
técnica de pesquisa bibliográfica e documentação indireta, bem como o método hermenêutico, 
através da pesquisa e interpretação de jurisprudência, súmulas e decisões judiciais em voga. Nesta 
toada, com relação à matéria posta em debate, a Constituição Federal assegura, no extenso rol 
de direitos e garantias individuais o direito à inviolabilidade da comunicação (art. 5, inciso XII). 
Tal direito está intimamente ligado à garantia da livre expressão de pensamento e comunicação, 
bem como à privacidade e intimidade. Não obstante, deve-se ter em mente que as liberdades 
individuais não são absolutas, de modo que não podem ser exercida à mercê das liberdades 
alheiras. Por esse motivo, o mesmo dispositivo da Constituição que garante a inviolabilidade da 
comunicação, prevê a sua mitigação, “nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal.” Nessa toada, o constituinte originário optou 
por criar norma com eficácia restringível, isto é, que norma de aplicabilidade plena e imediata que 
pode ser reduzida pela legislação infraconstitucional, unicamente com o fim de instruir processo 
ou investigação criminal. Essa restrição, contudo, deve dar-se nos expressos termos da legislação 
infraconstitucional, para que não haja arbítrio estatal e violação de direitos fundamentais. 
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Qualquer interceptação concedida fora da forma estabelecida na legislação infraconstitucional, 
isto é, a Lei 9.296/96, deve ser considerada inconstitucional e, por sua vez, considerada como 
prova ilícita para os fins de persecução penal. Obedecendo o mandamento constitucional do art. 
5, XII da Constituição da República, o STF, quando do julgamento do HC 69.912-RS, decidiu que o 
Poder Legislativo deveria editar uma nova lei, que pudesse de fato regulamentar como se dariam 
as interceptações telefônicas. Nessa senda, adveio a Lei 9.296/96, no intuito de orientar a forma 
e as hipóteses em que seria possível a realização das interceptações. Sabe-se que, pelo disposto 
no âmbito da supramencionada legislação, por se tratar de medida cautelar e conexa a direito 
fundamental, somente pode ser deferida quando apoiada em três situações: a) indícios da existência 
de crime punido com pena de reclusão (fumus comissi delicti); b) indícios de autoria; c) se tratar 
de medida fundamental, não sendo possível uma mesma conclusão sem o seu deferimento. De 
outra banda, o prazo que pode perdurar uma interceptação previsto na Lei 9.296/96, é de 15 dias, 
prorrogáveis por igual período. Contudo, considerando que houve certa omissão do legislador 
ordinário quanto a necessidade de impor um limite a quantidade de prorrogações, criaram-se 
divergências jurídicas quanto à possibilidade de prolongamentos sucessivos.

Conclusão: O objetivo deste trabalho, é apresentar a interceptação telefônica como um meio 
de prova, servindo de instrumento no processo penal. Contudo, mesmo 25 anos após a edição da 
lei 9.296/96, ainda persistem celeumas jurídicas a serem discutidas em relação a esse instituto, 
criando-se um desafio jurídico que carece de soluções processualmente válidas e uniformes, 
definidas pelas cortes superiores.

Referências: CANOTILHO, J.J; MENDES, G. F; SARLET, I. W; STRECK, L. L. Comentários à Constituição 
do Brasil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
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2020.

SARLET, I. W; MITIDIETO, D; MARINONI, L. G. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020.
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Introdução: Resíduos nucleares indevidamente descartados apresentam grande risco ao 
meio ambiente e às formas de vida biológica, com sua longa permanência no local em que são 
depositados e sua permanência na cadeia alimentar. Não apresentam formas comprovadamente 
eficazes de se dispor destes resíduos durante longos períodos de tempo, utilizando-se apenas da 
imobilização destes em concreto. Desta forma, este artigo visou o estudo bibliográfico da utilização 
de fungos radiotróficos, como os encontrados em lugares de alta incidência de radiação ionizante, 
como o reator nuclear de Chernobyl e seu entorno, bem como a análise de sua utilização como 
agente biorremediador e de proteção contra incidência de radiações, principalmente a ionizante 
em locais de incidência. 

Metodologia: O presente estudo tem o cunho bibliográfico, segundo Moresi (2003), sendo o 
levantamento realizado por meio de diversos artigos e periódicos, livros e outras fontes disponíveis 
na biblioteca da Universidade de Passo sobre os fungos radiotróficos, seus mecanismos de 
funcionamento, sua capacidade como agente biorremediador de áreas afetadas por radiação 
ionizante, bem como proteção da radiação incidente de áreas, a fim de diminui-la, bem como 
a análise de sua viabilidade. Os resíduos nucleares dispostos no meio ambiente, acarretam 
diversos malefícios, como infertilidade do solo, mutação de e morte de plantas, a permanência 
destes por longos períodos no meio ambiente acarreta na deposição destes nos tecidos animais, 
substituindo elementos essenciais aos organismos, onde permanecem durante toda a cadeia 
alimentar. Nos seres humanos a exposição a estas fontes causa sintomas como vômitos, diarréia, 
queimaduras, danos ao DNA, e a longo prazo câncer. Os fungos radiotróficos, primeiramente 
encontrados em torno do reator de Chernobyl na Ucrânia, posterior ao acidente de 1986, foram 
encontrados alimentando-se de formas radioativas de carbono, e diversas espécies e cepas destes 
fungos foram isolados, e estudados, como o Cladosporium sphaerospermum, que foi encontrado 
predominantemente por toda a região de Chernobyl. São mofos ricos em melanina, apresentando 
cor escura, que apresentam elevada resistência as radiações incidentes, bem como o favorecimento 
de seu crescimento, em direção as fontes de radiação. ( Zhdanova et al. 2004) Sugere-se que esta 
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capacidade melhorada deva-se à presença majoritariamente de melanina, onde fungos que não a 
possuem não resistem aos ambientes extremos que as ricas em melanina conseguem (Zhdanova 
et al. 2004) Estudos foram feitos com estas culturas fúngicas, que demonstraram sua capacidade 
de resistencia em locais extremos, como o exterior da estação espacial internacional, bem como a 
comprovação do auxilio na diminuição de radiação ionizante incidente na mesma (Shunk, Gomez 
e Averesch 2021). Notou-se o favorecimento do crescimento destes organismos, bem como suas 
hifas, em ambientes com fontes de radiação ionizante, sugerindo o fenômeno chamado radiotrofia, 
e sua potencial relação com a melanina presente nestes fungos. Também notou-se a decomposição 
e absorção de materiais contendo radionúclideos, mostrando seu potencial como utilização na 
remoção destes do solo, e das paredes de áreas com a presença destes. 

Conclusão: A análise bibliográfica destes fungos apresentou grande potencial, com os resultados 
dos autores possuindo potencial na utilização como forma de biorremediar áreas com depósito de 
radionúclideos, utilização na detecção da presença destes em áreas, e o seu poder de diminuição 
na incidencia de radiações em superfícies, apresentando-se assim como um potencial agente 
biorremediador.

Referências: ZHDANOVA, Nelli et al. Ionizing radiation attracts soil fungi. Mycological Research. United 
Kingdom. 21 de set. de 2004. Disponível em: https://doi.org/10.1017/S0953756204000966

SHUNK, Graham; GOMEZ, Xavier; AVERESCH, Nils. A Self-Replicating Radiation-Shield for 
Human Deep-Space Exploration: Radiotrophic Fungi can Attenuate Ionizing Radiation aboard 
the International Space Station. Biorxiv. 2021. Disponível em: https://www.biorxiv.org/
content/10.1101/2020.07.16.205534v5.full .

MORESI, Eduardo. Metodologia da Pesquisa. Brasília: UCB, 2003. Disponível em: http://www.inf.ufes.
br/~pdcosta/ensino/2010-2-metodologia-de-pesquisa/MetodologiaPesquisa-Moresi2003.pdf.
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Introdução: Água, o elemento essencial à manutenção de todo ser vivo, seja ele humano ou não. 
Foi pensando nisso que no ano de 2010 houve o reconhecimento, pela Assembleia Geral da ONU, 
do direito à água limpa e segura como essencial para uma vida digna. Segundo o informativo 35 
da ONU, The Right to Water, em 2010, 2,1 bilhões de pessoas estavam sem acesso à água potável 
no mundo, ficando evidente a relação entre a falta de acesso à água e a pobreza. Em 2015, os 
Estados Membros da ONU adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, sendo 
um plano com 17 objetivos de dimensão ambiental, econômica e social para o desenvolvimento 
sustentável, sendo um desses objetivos o acesso universal e equitativo à água potável. O objetivo do 
presente trabalho é discorrer, através do método dedutivo e de procedimento bibliográfico, sobre a 
importância da harmonização das legislações e da cooperação dos Estados Partes do Mercosul na 
adoção da Agenda 2030 e na garantia da proteção do direito à água.

Metodologia: A Declaração de Dublin afirma que “a água é um recurso finito e vulnerável, 
essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente. ” Além disso, a referida 
declaração diz que, “a água tem valor econômico em todos os usos competitivos e deve ser 
reconhecida como um bem econômico. ” Com isso, percebe-se um caráter duplo no que chamamos 
de água, visto que um elemento de necessidade na vida dos seres vivos, bem como é relevante 
para o desenvolvimento econômico e social da civilização. O MERCOSUL foi criado em 1991 
pelo Tratado de Assunção devido à vontade política da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai de 
instituir um mercado comum, especialmente para satisfazer interesses econômicos. A Declaração 
de Canela, foi o primeiro documento no qual estabeleceu posições comuns entre o Brasil e o 
Uruguai sobre meio ambiente e desenvolvimento. Em 2001, foi assinado o Acordo-Quadro sobre 
o Meio Ambiente, que garante uma cooperação mais firme entre os Estados-partes com relação 
às políticas ambientais. A partir de então, os Estados passaram a buscar de forma conjunta para 
a prevenção e desenvolvimento sustentável do bloco. A Constituição da República Federativa do 
Brasil, apresenta a ideia de que todos os cidadãos têm direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Ainda, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, determina em 
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seu Artigo 1º, inciso I que a água é um bem de domínio público, sendo, portanto, acessível e 
de uso de todos os cidadãos. A Constituição da República da Argentina dispõe sobre a tutela 
jurídica do meio ambiente, onde ocorre a previsão de direitos aos habitantes gozarem de um 
ambiente saudável e apropriado ao desenvolvimento humano, a utilização racional dos recursos 
naturais, bem como a edição de normas ambientais comuns a todo o país. Embora as águas sejam 
consideradas um bem de domínio público, cada estado provincial administra seus recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. Na legislação Paraguaia é abordada de forma superficial as questões 
ambientais, não tendo previsão as águas subterrâneas. Em 2000 foi promulgada a lei que criou o 
Sistema Nacional do Ambiente, o Conselho Nacional do Ambiente e a Secretaria do Ambiente. O 
Código Sanitário prevê a proibição de despejo de dejetos industriais na atmosfera, canais, cursos 
de águas superficiais ou subterrâneas, que possam causar a contaminação ou poluição do solo, do 
ar e das águas. No caso do Paraguai, verifica-se a falta de efetividade das normas ambientais. A 
Constituição Uruguaia prevê a conservação e proteção do meio ambiente através da orientação 
legal na gestão sustentável, sendo prioritário o abastecimento de água potável para a população. 
A prestação do serviço público de saneamento é prestada exclusivamente por empresas estatais, o 
que garante o acesso universal aos recursos hídricos.

Conclusão: A cooperação entre os países membros do Mercosul está prevista no art. 6º do Acordo 
Ambiental. Dessa forma, a busca pela harmonização da legislação dos Estados Partes deve ser 
incentivada e colocada em prática através de normas que trabalhem como um norte, objetivando um 
reconhecimento da água como um bem comum e necessário à subsistência humana, assegurando 
a preservação e o manejo correto.

Referências: ACORDO-QUADRO SOBRE O MEIO AMBIENTE. Disponível em <http://www.ecolnews.
com.br/PDF/Acordo_Quadro_sobre_Meio_Ambiente_do_Mercos ul.PDF>. Acesso em 07 jul. 2021.  
DECLARAÇÃO DE CANELA. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/uruamb.htm>. Acesso em: 
15 jul. 2021.

DECLARAÇÃO DE DUBLIN. Disponível em: <http://www.meioambiente.uerj.br/emrevista>. Acesso 
em: 07 jul. 2021.

THE RIGHT TO WATER. Disponível em: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
FactSheet35en.pdf>. Acesso em 25 jul. 2021.

TRANSFORMANDO NOSSO MUNDO: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível 
em: <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf>. Acesso em 
10 jul. 2021.
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Introdução: Movimentos migratórios forçados existem desde o período pré-histórico, contudo 
é a partir do século XV que começaram a aparecer de forma mais sistemática. A 2ª Guerra 
Mundial foi o acontecimento histórico que gerou o maior número de refugiados em decorrência 
da perseguição do Movimento Nazista e da falta de proteção Estatal. Com isso, percebeu-se a 
necessidade de se criar regras para a proteção dessas pessoas, a fim de assegurar tanto o respeito 
a elas quanto a manutenção da segurança dos Estados. Em 1951 surgiu a Convenção Relativa 
ao Estatuto dos Refugiados que considera refugiado qualquer pessoa que sofra fundando temor 
de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, 
ou que sofra grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. O presente 
trabalho propõe-se, através do método dedutivo e de procedimento bibliográfico, debater o tema e 
apresentar propostas de intervenções nas questões ligadas ao Refúgio LGBTQIA+.

Metodologia: Segundo dados da ONU, em 88 países no mundo há legislações que são contrárias 
à homossexualidade, em 72 países um homossexual pode ser preso pela sua orientação sexual, e 
ainda em 7 países a homossexualidade é unidade com pena de morte. Em consequência disso, os 
indivíduos que são perseguidos pelos seus Estados vêm no refúgio uma alternativa para sobreviver. 
No Brasil existem em torno de 7.600 refugiados residentes, entre eles 18 foram reconhecidos por 
terem sido perseguidos ou por fundado temor de perseguição em virtude de sua orientação sexual 
ou identidade de gênero e ainda outras 23 solicitações relativos ao mesmo critério estão pendentes 
de análise. O Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), o órgão responsável pelas análises das 
solicitações de refúgios, entende que pessoas LGBTQIA+ enquadram-se na categoria de refugiados, 
visto que pertencem a um grupo social, em conformidade com a Convecção de 1951. E apesar dos 
altos indicies de violência, o Brasil tem se tornado um dos destinos procurados pelos refugiados 
LGBTQIA+, visto que não possuí legislação que criminalizada o grupo social, bem como conta 
com decisões judiciarias que garantem a proteção e a garantia dos direitos, a decisão mais recente 
foi a da Criminalização da LGBTfobia. O ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados), divulga diretrizes legais de interpretação para determinação do status de refugiado. 
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A diretriz de número 09 aduz que a solicitação de refúgio baseada na orientação sexual e/ou 
identidade de gênero é enquadrada na categoria “grupo social”, seguindo assim o que determina 
a Convenção de 1951. Ainda, os princípios de Yogyakarta fortalecem a base de orientação na 
aplicação de Direitos Humanos relativos à orientação sexual e identidade de gênero. O princípio 
23 refere que “Toda pessoa tem o direito de buscar e de desfrutar de asilo em outros países para 
escapar de perseguição, inclusive de perseguição relacionada à orientação sexual ou identidade 
de gênero”. De outra banda, não bastasse as dificuldades e violações sofridas pelos solicitantes 
de refúgio nos países de origem, não é incomum que refugiados sejam vítimas de xenofobia, 
somando-se a isso a LGBTIfobia, a violência é interseccional, vai além à condição de refugiado, 
envolve também classe social, sexualidade e identidade de gênero. Todavia essa violência não 
para por aí, os indivíduos também acabam enfrentando violências de outros refugiados, as vezes 
conterrâneos, pelo fato de não serem heterossexuais ou cisgêneros. Essa situação torna ainda mais 
difícil a vivência dos refugiados com a sociedade, principalmente para aqueles que não performam 
masculinidade (no caso dos homens) ou feminilidade (no caso das mulheres). Recentemente 
foi lançado, na Universidade de Passo Fundo, o projeto de Extensão Balcão do Migrante e do 
Refugiado, que busca auxiliar de diversas formas, mas principalmente documental, os migrantes 
e refugiados, fazendo com quem sejam acolhidos e inseridos no meio social.

Conclusão: Os Refugiados LGBTQIA+ são forçados a deixarem seus países, contudo esbarram 
em outros desafios nos países que lhes acolhem. Para que possamos superar esses desafios, torna-
se necessário a criação de políticas assistenciais e educativas, integrando os refugiados nos diversos 
meios sociais, fazendo com que se sintam partes da sociedade e sujeitos de direitos.

Referências: ACNUR. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: <http://
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_
Refugiados.pdf?view=1> Acesso em: 25 jul. 2021.

Diretriz nº 09 do ACNUR Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
BDL/2014/9748.pdf?view=1> Acesso em: 20 jul. 2021.

JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro. São Paulo: Método, 2007.

Princípios de Yogyakarta. Disponível em: <http://www.yogyakartaprinciples.org> Acesso em: 27 jul. 
2021.
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Introdução: A Campanha Novembro Azul (CNA) é responsável pela conscientização do câncer 
de próstata (CP), surgiu em 1999, na Austrália, entre amigos que decidiram deixar o bigode crescer, 
a fim de chamar atenção para a saúde masculina. No País, a CNA foi conduzida pelo Instituto 
Lado a Lado Pela Vida em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia ¹. No Brasil, o CP é a 
causa de morte de 28,6% dos homens com cânceres e a cada 38 minutos um homem morre por esta 
causa, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Esse é assintomático, tornando sua 
prevenção muito importante. Neste contexto, a Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia (LANU), 
em parceria com os cursos de Nutrição e Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo (UPF), 
realizou, no mês de novembro de 2020, a campanha Novembro Azul: uma visão integrada da 
saúde do homem. Nosso objetivo com o presente trabalho é descrever a experiência dos autores 
acerca da CNA na abordagem integrativa da saúde do homem com a comunidade. 

Metodologia: A ideia da liga foi abordar a saúde do homem de uma maneira integrada, sob o olhar 
de diferentes áreas da saúde. Para isso, formamos uma equipe multidisciplinar com acadêmicos 
dos cursos de nutrição e fisioterapia, além dos discentes de medicina que compõem a LANU. Posto 
isso, o projeto da campanha teve duas frentes de atuação, sendo uma por meio das mídias digitais 
e a outra utilizando a abordagem presencial da população alvo. A abordagem digital ocorreu 
por meio de duas lives na plataforma Instagram, realizadas por meio de um bate papo entre o 
professor coordenador da LANU, Dr. Diego Carrão Winkler e os convidados: Dr. Julio Augusto de 
Sousa, sobre o tema “Saúde do homem no contexto da atenção básica”, e o Dr. Marcelo Pimentel, 
acerca do tema “Rastreamento do câncer de próstata: mitos e verdades”. A abordagem presencial 
foi realizada em um stand, no Passo Fundo Shopping, onde os acadêmicos interagiram com os 
homens, por meio de um pedágio informativo. Por intermédio desse espaço de acolhimento, foi 
possível que o público-alvo conversasse com os acadêmicos e se informasse a respeito dos temas 
da campanha. A dinâmica dessa atividade foi pensada para que cada curso tivesse um assunto 
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para guiar a conversa e, logo em seguida, esclarecer as dúvidas que os homens tinham acerca de 
sua saúde. Ao final da interação, era entregue um prospecto informativo, contendo orientações 
dentro das áreas da medicina (CP e a saúde urológica do homem), nutrição (aspectos alimentares e 
doenças crônicas,) e fisioterapia (incontinência urinária). Com o findar da CNA foi possível ter uma 
visão ampla de qual foi o alcance do evento na comunidade: as lives realizadas tiveram um público 
de 182 pessoas acompanhando no primeiro dia e 183 no segundo dia de conversa. Já as atividades 
presenciais tiveram um alcance menor do que o esperado, haja vista que, devido às normas do 
shopping, não foi autorizada a abordagem direta ao público. Foi autorizado apenas conversar 
com as pessoas que vinham espontaneamente ao stand da campanha. Em nossa opinião, esse foi 
o principal quesito que prejudicou o alcance das ações presenciais. Porém, apesar dessa limitação 
foi possível ter uma ótima experiência com os homens que participaram das atividades propostas. 
Essa experiência mostrou para nós a importância do elo acadêmico-comunidade, com campanhas 
e projetos que além de levarem a informação para a sociedade, também contribuem para nós 
acadêmicos no desenvolvimento de habilidades para a organização de eventos. Além disso, ainda 
existe, infelizmente, muito preconceito por parte dos homens em relação ao exame de rastreio do 
CP, e pela campanha ter se realizado em um local público acredita-se que parte dos homens pode 
ter se sentido constrangido a participar da atividade. Percebemos assim o quanto as atividades de 
conscientização podem atuar no esclarecimento e desmistificação desses preconceitos. 

Conclusão: A CNA demonstrou o quanto as atividades de conscientização da comunidade 
podem ser positivas para os discentes das várias áreas envolvidas na campanha. Seja pelo trabalho 
interdisciplinar de ensino com a comunidade, seja pela habilidade desenvolvida na organização 
de eventos.

Referências: 1. Início e importância da campanha Novembro Azul. Instituto de Previdência Social do 
Município de Campinas (CAMPREV). Disponível em: <https://camprev.campinas.sp.gov.br/inicio-
importancia-campanha-novembro-azul>. Acesso em: 02 de ago. de 2021.

2. Câncer de próstata. Instituto Nacional do Câncer (INCA), 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.
br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata>. Acesso em: 02 de ago. de 2021.
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Introdução: A pandemia da Covid-19, trouxe um “novo” mundo a uma geração inteira 
de pessoas. Com o desconhecimento da doença, medidas de proteção foram adotadas, uso de 
máscaras, álcool gel, isolamento etc. pra evitar a transmissão do vírus. Devido ao grande número 
de mortes, os rituais fúnebres se modificaram, principalmente nos casos de pessoas que faleceram 
em decorrência da doença. O caixão fechado, sem possibilidade de se despedir, muitas vezes sem 
velórios, tornou-se o novo cenário na vivência da perda de entes queridos. Um processo de luto, 
já é um momento permeado por angústias e afetos diversos, na pandemia, a impossibilidade de 
viver rituais importantes para sua elaboração, torna este uma experiência ainda mais complicada. 
O objetivo da pesquisa que estou desenvolvendo como Trabalho de Conclusão de Curso, é analisar, 
através de narrativas, as vivências de luto durante a pandemia da Covid-19 no que se refere aos 
afetos e as estratégias enfrentadas para sua elaboração.

Metodologia: Nesta pesquisa, será realizada uma análise qualitativa de narrativas que envolvem 
o luto e a perda em meio a pandemia da covid-19. O instrumento se dará por meio da reportagem 
“Sobrevivência e Luto” publicada em 2021, na revista Radis Comunicação e Saúde da Fiocruz. A 
reportagem apresenta a história de mãe e filha, dona Edmire e Iraildes. Edmire não consegue olhar 
para as roupas de sua falecida mãe (Iraildes) e relata que ela era o “centro de tudo”. Sua mãe iria 
fazer 88 anos no final de maio e veio à óbito no início do mesmo mês. Dona Iraildes, deu entrada no 
hospital com sintomas de covid-19 e da hora do óbito, passaram-se pouco mais de 24 horas, tudo 
aconteceu entre 3 e 4 de maio. Ela tinha comorbidades (pressão alta e diabetes, ambas devidamente 
controladas). Edmire relata que, quando sua mãe faleceu, ficou com uma série de questionamento, 
como, “se poderia ter feito algo diferente”. O luto e a morte são dois elementos que andam juntos. 
O luto é um estado em que se encontra o ser humano após a perda de algo ou alguém de grande 
valor, sendo um fenômeno estudado pela Psicologia e pela Psicanálise desde seu início. A pessoa 
enlutada passa a viver apenas para o luto, e a sua libido para de ser investida em outras áreas 
e interesses da vida do sujeito, ocorrendo um superinvestimento e desinvestimento perante o 
objeto e as lembranças sobre o mesmo (FREUD, 1917). A pandemia da Covid-19, tem-se provado 
catastrófica, os ritos estão restritos ou suspensos. Enterros em massa, covas abertas por escavadeiras, 
caixões empilhados e a despersonalização que acompanha as atualizações epidemiológicas. De 
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acordo com Crepaldi (2020), expressões de sentimentos do luto nas redes sociais ganharam espaço 
recentemente, caracterizando-se como uma alternativa para lembrar e homenagear o falecido, com 
a garantia de que essa memória fique em local seguro e possa ser atualizada de forma interativa. 
Diante do atendimento a pessoas enlutadas se observa a necessidade de considerar os rituais 
fúnebres como categoria importante na análise da condição do luto, e na elaboração de uma perda 
por morte. Os rituais no processo de luto, incluem a demarcação de um estado de enlutamento, 
de reconhecimento da importância da perda e da importância daquele ente que foi perdido, de 
acordo com Souza; Souza (2019, p.2). Assim como afirma Maria Virgínia Filomena Cremasco, da 
Universidade Federal do Paraná, fala sobre o tema: Os rituais de despedida são importantes pois 
‘ver o morto’, o corpo sem vida, e poder velá-lo, dá ao eu os elementos de realidade que, embora 
muito dolorosos, são necessários para a confirmação da perda.

Conclusão: A análise de conteúdo da reportagem ainda está em fase de desenvolvimento, 
entretanto, ao considerar as narrativas na reportagem e a literatura que ampara o estudo percebe-
se que a elaboração do luto se tornou ainda mais complexa devido as novas configurações impostas 
pela pandemia, merecendo estudo aprofundado para poder auxiliar as pessoas com relação aos 
aspectos psicológicos. 

Referências: FREUD, S. (1917[1915]). Luto e melancolia. In: Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

SOUZA, Christiane Pantoja de; SOUZA, Airle Miranda de. Rituais fúnebres no processo do luto: 
significados e funções. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 35, 2019. 

SOBREVIVÊNCIA e Luto: [ EDIMERE, A FILHA DE DONA IRAILDES ] NO MEIO DA TRAGÉDIA. Radis 
Comunicação e Saúde, [S. l.], p. 1-1, 1 jan. 2021. Disponível em: https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/
home/reportagem/sobrevivencia-e-luto. Acesso em: 16 mar. 2021.
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Introdução: A cárie dentária é uma doença crônica multifatorial, tem etiologia complexa 
e desenvolve-se a partir da presença de açucares e do biofilme dental que é essencial para o 
desenvolvimento e progressão dessa patologia. O método de detecção de lesões cariosas deve 
apresentar algumas características imprescindíveis para ser considerado adequado. Por isso, 
são frequentes as dúvidas dos cirurgiões-dentistas quanto ao diagnóstico de lesões de cáries 
localizadas nas regiões interproximais e oclusais destes. Com o objetivo de avaliar a associação 
entre características comportamentais e a decisão de tratamento operatório de lesões de cárie por 
estudantes de Odontologia do Norte do Estado do Rio Grande do Sul. 

Metodologia: 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 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 
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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

Conclusão: Não houve uma influência de questões comportamentais como a proatividade 
dos estudantes e a participação em atividades acadêmicas na escolha do tratamento invasivo de 
lesões de cárie proximais e oclusais. No entanto é perceptível a influência das escolas, do sexo e da 
experiência clínica durante o curso de odontologia

Referências: LASKE. M.et al. Minimally invasive intervention for primary cáries lesions: are dentists 
implementing this concept? Caries Res, v. 53, p .204-216, 2019.

LOSSO, E. M. et al.Cárie precoce e severa na infância: uma abordagem integral. Jornal de Pediatria, v. 85, 
n. 4, p. 295-300, 2009.

MALTZ, M.; ALVES, L. S.; ZENKNER, J. E. A.BiofilmControland Oral HygienePractices. Monogr Oral Sci. 
Basel, v.26, p. 76–82, 2017.
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Introdução: Nosso pressuposto é de que a iniciação científica (IC) qualifica a formação universitária, 
aliando ensino e pesquisa, pois, “a pesquisa na graduação pode ser um caminho para a autonomia 
intelectual do jovem, que passa a ter a possibilidade real de exercer sua criatividade e de construir 
um raciocínio crítico”(PINHO, 2017, p. 662). Assim, este trabalho de natureza qualitativa, de base 
teórica, discute e reflete o papel da IC no desenvolvimento dos futuros educadores, em especial, 
professores da área das Linguagens e Pedagogos. Nossa tese é de que a IC contribui sobremaneira 
para o desenvolvimento do pensamento científico e crítico, comprometidos com a proposta de 
educação transformadora e promoção da autonomia dos estudantes. 

Metodologia: Partindo da tese de que a IC contribui sobremaneira para o desenvolvimento do 
pensamento científico e crítico, comprometidos com a proposta de educação transformadora e 
promoção da autonomia dos estudantes, este estudo responderá duas questões: (1) Como a IC é 
vista, caracterizada e apoiada no universo acadêmico?; (2) Quais argumentos são utilizados pelos 
estudiosos para amparar a importância da IC para o desenvolvimento e formação do professor 
pesquisador? Sobre a primeira questão é importante salientar que a iniciação científica é uma das 
principais portas de entrada no mundo da ciência, quando se trata do universo acadêmico. Quanto 
mais se busca o saber, mais estimulado se sente o aluno para conhecer e, melhor é a sua atuação 
na área, e, consequentemente, mais preparado estará para atuar futuramente. Quando a pesquisa 
é realizada na graduação, juntamente com a aprendizagem adquirida de outros saberes, desperta 
nos estudantes um pensamento científico e crítico, tendo como base todo o envolvimento desses 
indivíduos, realizados através da iniciação científica. Severino (2000) lembra que a Universidade, 
como fonte de transmissão de conhecimento, é, consequentemente, um lugar de pesquisa. Participar 
dos programas relacionados às atividades da IC se tornam relevantes, pelo fato de que, diante 
das atividades expostas aos acadêmicos, permeia a estimulação pela busca da pesquisa, ou seja, 
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as idas às bibliotecas, tanto física, quanto virtuais, se tornam muito mais cotidianas, pelo fato de 
buscar conhecer esse universo científico do qual está inserido a partir da IC. Em relação à segunda 
questão, Gimenez (1997, p. 260) cita que “Moita Lopes (1996:184) vê como fundamental que “(...) o 
professor ainda em formação envolva-se na reflexão crítica sobre seu próprio trabalho.”. A partir 
disso, as universidades devem propor situações onde os futuros professores possam desenvolver 
essa habilidade de refletir sobre sua prática ou a prática do meio onde está inserido. Assim, através 
de momentos de reflexão que podem levar a pesquisas mais específicas, é possível transformar 
e adequar a educação de acordo com as necessidades da sociedade. A pesquisadora, enfatiza 
em seu estudo que a pesquisa-ação seria uma boa proposta para desenvolver na formação de 
professores, ou seja, na IC e para isso destacou 3 aspectos importantes que cada autor citado pensa 
ser indispensável em um procedimento de intervenção nesta perspectiva, “Enquanto Nunan dá 
ênfase à intervenção como forma de resolver problemas, Allwright propõe o uso de procedimentos 
pedagógicos usuais, e Moita Lopes salienta a necessidade do trabalho colaborativo com outros 
colegas.” (GIMENEZ,1997, p. 263). Nesse viés, destaca-se que há diferentes formas de inserir os 
futuros professores em ambiente de pesquisa e que contribuirão para formar educadores com 
pensamento científico e crítico. 

Conclusão: Concluímos que as experiências de IC corroboram para a formação de educadores 
críticos e reflexivos sobre sua práxis e seu contexto de atuação. Pela IC, o estudante em formação 
amplia a consciência sobre profissão e demandas envolvidas, identifica problemas e busca 
soluções de forma autônoma, sempre considerando o contexto e os envolvidos, à luz dos preceitos 
científicos. 

Referências: GIMENEZ, Telma. Caminhos e descaminhos: a pesquisa na formação de professores de 
língua estrangeira. Universidade Estadual de Londrina, the ESP, São Paulo, vol. 19 nº 2, 257-271 Disponível 
em: https://www.researchgate.net/publication/277211081_Caminhos_e_Descaminhos_a_Pesquisa_na_
Formacao_de_Professores_de_Lingua_Estrangeira Acessado em: 07 agosto 2021.

PINHO, Maria José de. Ciência e ensino: contribuições da iniciação científica na educação superior. 
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 22, n. 03, p. 658-675, nov. 2017. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000.
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Introdução: O avanço tecnológico tem produzido inúmeras interferências, inclusive no quesito 
segurança do cidadão, restando imprescindível a criação de uma nova norma no ordenamento 
jurídico brasileiro. Nesse sentido, surge a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida 
como LGPD. Assim, o presente resumo visa abordar a Lei 13.709/2018 e, principalmente, sua 
aplicabilidade nas relações de trabalho. Conclui-se, que a LGPD e sua aplicabilidade nas relações de 
trabalho é de extrema importância, uma vez que, em diversos momentos, há a coleta de múltiplas 
informações, e até mesmo possibilitando que esses dados sejam utilizados com má-fé por terceiros. 
Nesse sentindo, a LGPD deve ser priorizada e seguida, inclusive, por empregadores e tomadores 
de serviços, visando uma efetiva proteção de dados.

Metodologia: Sancionada no dia 14 de agosto de 2018 pelo presidente Michel Temer, a Lei 
Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709, mais conhecida por LGPD, entrou em vigor somente no 
dia 18 de setembro de 2020, visando regulamentar a proteção de dados pessoais no país. A Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais surgiu na intenção de garantir às pessoas um maior controle 
sobre seus dados, além de assegurar ao titular a possibilidade de rever as informações fornecidas, 
a intenção da lei é ainda, permitir a exclusão se assim desejar. Nesse sentido, o consentimento é 
uma das principais ferramentas trazidas pela implementação da nova norma jurídica brasileira. 
A LGPD, apesar de não abordar expressamente, tem aplicabilidade direta nas relações laborais, 
considerando que há dados tratados na relação empregado e empregador. Ainda, o artigo 1° 
da referida lei, enfatiza que a norma é direcionada sem restrição a todos os dados individuais 
tratados, independentemente de a realização ser concretizada por pessoa física ou jurídica. Vale 
destacar que esse cuidado com o tratamento de dados não deve ocorrer somente quando o contrato 
laboral está em vigência, considerando que o tratamento de dados dos titulares ocorre em todas 
as fases da contratação, inclusive, na fase pós-contratual. Depreende-se, então, que a LGPD tem 
aplicabilidade nas relações laborais, intentando a proteção dos dados pessoais dos empregados. 
Nos moldes da nova legislação, entende-se que o empregado é o titular dos dados pessoais que 
serão alvos de tratamento, enquanto o empregador se refere diretamente ao controlador, sendo 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Ainda, salienta-se que os dados pessoais só 
poderão ser tratados nas atividades laborais seguindo todos os princípios constantes da lei. Como 
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regra, sempre que possível, os dados devem, necessariamente, serem descartados. Entretanto, o 
artigo 16º, inciso I, da LGPD aduz que o empregador terá a possibilidade de conservação dos 
dados pessoais do funcionário, desde que seja com a finalidade de cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória pelo controlador, mesmo após solicitado a exclusão por parte do titular. Por 
fim, ressalta-se a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nas relações laborais, 
que trouxe consigo diversas mudanças no que tange às leis trabalhistas, principalmente no que diz 
respeito ao tratamento de dados e consentimento do titular. Por fim, considerando as mudanças, é 
necessário a adequação por parte do empregador, a fim de evitar a aplicação de sanções, bem como 
visando a segurança de seus empregados. 

Conclusão: Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicabilidade nas relações de 
trabalho é necessária, considerando que, em incontáveis oportunidades, há a coleta de diversas 
informações, facultando que esses dados sejam utilizados de forma indevida. Nesse sentindo, 
a LGPD deve ser executada por empregadores e tomadores de serviços, visando a proteção do 
empregado.

Referências: BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 
04 de ago. de 2021.

CORREIA, Henrique; BOLDRIN; Paulo Henrique Martinucci. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o 
Direito do Trabalho. Migalhas, 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/334212/lei-
geral-de-protecao-de-dados--lgpd--e-o-direito-do-trabalho. Acesso em: 03 de ago. de 2021.
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Introdução: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, sancionada pelo Presidente 
Michel Temer em 14 de agosto de 2018, visa regulamentar a proteção de dados pessoais no território 
nacional, dispondo ao titular uma maior segurança e privacidade acerca de suas informações. Ainda, 
a LGPD aborda a relevância dos dados pessoais, cujos são coletados, inclusive, por empregadores 
e Sindicatos, necessitando de atenção desde o momento da recepção das informações. Destaca-
se, também, que a lei tem como objetivo garantir aos fornecedores do “novo petróleo”, maior 
disposição acerca de seus dados. Outrossim, a nova norma jurídica faz menção aos dados sensíveis, 
dos quais se utilizados de maneira inadequada, oferecem sérios riscos aos titulares. Nesses termos, 
o artigo 5° da referida lei, menciona filiação a sindicato no rol de dados sensíveis. Por fim, cabe 
destacar, que há responsabilização solidária dos Sindicados, em face de danos decorrentes de má 
utilização dos dados pessoais.

Metodologia: A LGPD, apesar de não abordar expressamente acerca de sua abrangência nas 
normas trabalhistas, tem aplicabilidade direta nas relações laborais, considerando que há dados 
tratados na relação empregado e empregador. Ainda, o artigo 1° da Lei Geral de Proteção de 
Dados, enfatiza que a norma é direcionada, sem restrição, a todos os dados individuais tratados, 
independentemente de ser realizado por pessoa física ou jurídica. Na relação laboral, o tratamento 
de dados ocorre desde a fase pré-contratual até a fase pós-contratual. Nesses moldes, qualquer 
alteração no contrato de trabalho, o Sindicato deve ter ciência para proteção dos direitos dos 
empregados. O Sindicato tem como dever avaliar as condições da coleta de dados pessoais dos 
trabalhadores, averiguando se as normas e princípios constantes da LGPD estão sendo seguidas 
e ainda, analisando se os direitos dos trabalhadores estão vigentes. Também, cabe à associação, 
a exigência acerca da transparência das informações na coleta de dados, principalmente se 
desrespeitado algum membro. Todavia, cabe ao empregador informar aos empregados acerca dos 
dados repassados aos Sindicatos. Nesse sentido, considerando que o consentimento pelo titular 
deve ocorrer expressamente, poderá haver assembleias da entidade sindical para autorização 
(negociação coletiva para benefícios unânimes da categoria). Salienta-se, que a negociação não viola 
nenhum direito, e ainda, está inclusa na unicidade sindical com o propósito de representação da 
classe e seus interesses, nos termos do artigo 8º da Constituição Federal. Por isso, necessariamente, 
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sempre que houver tratamento de dados, é primordial o consentimento do titular, ou responsável 
legal, para finalidades específicas. Inclusive, no caso de dados sensíveis, deve haver maiores 
cuidados e seguir critérios rigorosos, sob pena de irregularidade no tratamento. Destarte, os 
Sindicatos devem registrar todos os tratamentos de dados realizados e ainda, possuir encarregado 
que deverá manter contato entre a entidade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os 
titulares das informações. Sendo que, a pessoa do encarregado deve ser identificada na rede das 
Entidades Sindicais. Por fim, os Sindicatos, na posição de controladores de dados pessoais, na 
ocorrência de danos aos titulares das informações, possuem responsabilidade solidária. Portanto, 
é essencial a utilização de métodos de segurança técnicas e administrativas, para proteção dos 
dados tratados, assim como o seguimento rígido da Lei Geral de Proteção de Dados.

Conclusão: Pelo exposto, a LGPD possui uma ampla abrangência, inclusive no que diz respeito 
aos Sindicatos. Sendo evidente, a necessidade de transparência na utilização dos dados de seus 
filiados. Portanto, se deve almejar não somente pela segurança dos titulares, como também pela 
proteção das Entidades Sindicais, evitando para tanto, sanções administrativas decorrentes da Lei 
Geral de Proteção de Dados.

Referências: BRASIL. Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 
05 de ago. de 2021.

HILÁRIO, Daniel. A Lei Geral de Proteção de Dados e os Sindicatos. Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues 
Advogados, 2021. Disponível em: https://www.blogservidorlegal.com.br/a-lei-geral-de-protecao-de-
dados-e-os-sindicatos/. Acesso em: 02 de agos. de 2021.

O IMPACTO da LGPD na segurança da informação nos sindicatos. Pandora Soluções Blog, 2021. 
Disponível em: <https://www.blogservidorlegal.com.br/a-lei-geral-de-protecao-de-dados-e-os-
sindicatos/>. Acesso em: 03 de ago. de 2021.
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Introdução: Este artigo relaciona-se ao Trabalho de Conclusão de Curso trazendo uma reflexão 
da metodologia utilizada no Planejamento Integrado das Aldeias Históricas de Portugal, que 
compreendeu uma série de etapas, desde o diagnóstico até proposições a nível municipal. As 
12 aldeias, Piodão, Linhares, Trancoso, Marialva, Castelo Rodrigo, Almeida, Castelo Mendo, 
Belmonte, Sortelha, Monsanto, Idanha-a-Velha e Castelo Novo foram selecionadas segundo 
o Programa de Recuperação das Aldeias Históricas, de 1994, com objetivo de combater a fraca 
produtividade, o envelhecimento e a desertificação populacional. Entretanto, ainda carecem da 
promoção de uma abordagem territorial conjunta, diante de temas como o extenso patrimônio 
que as caracterizam, a tendência demográfica, a mobilidade regional, os aspectos ambientais, o 
atendimento à população e alternativas de sustentabilidade econômica. Portanto, o planejamento 
integrado busca compreender a paisagem regional propondo um desenvolvimento sustentável.

Metodologia: Antes de propor ações ou iniciativas nessas comunidades, é essencial compreender 
as dinâmicas territoriais existentes, através de um diagnóstico. Quando Steiner (2018, p.31) 
afirma que ignoramos o que está abaixo de nossos pés por nossa própria conta e risco, em uma 
interpretação simplista, isso pressupõe que seriamos o objeto das nossas ações, mas infelizmente 
a falta de uma metodologia que aborde as diversas faces presentes em um território, pode ser 
decisiva no resultado de um planejamento. O diagnóstico da área evidencia uma correlação nos 
dados estatísticos e análises fotoetnográficas, como o envelhecimento da população, sendo a 
maior parte com mais de 65 anos, e a inexistência de equipamentos urbanos. Consequentemente, 
a aplicação de qualquer metodologia deve atentar ao suporte às necessidades em áreas como o 
patrimônio, a demografia, os aspectos ambientais e questões sociais, tornando a dimensão projetual 
muito ampla. Deste modo, optou-se por adotar um método de diferentes escalas, constituídas por 
níveis, utilizando uma perspectiva de contexto regional. Foram definidos 5 níveis que abrangem 
as interligações entre aldeias, a paisagem, o município, a aldeia em si e o centro histórico ou núcleo 
amuralhado. Além disso, as aldeias históricas são classificadas como conjunto de interesse público. 
Partindo do princípio de que o patrimônio é um conjunto em camadas de atributos e valores, 
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determinados em consenso pelas partes interessadas, (VELDPAUS, 2015, p.135) foi adotada a 
carta de recomendações para paisagem urbana histórica da UNESCO. Nesta concepção os limites 
do que é considerado patrimônio são flexíveis, assim como os níveis de intervenção, pois são 
definidos pelos agentes transformadores, o que garante o direito à fruição desse patrimônio. 
Buscando a qualidade da paisagem urbana, o patrimônio torna-se um recurso para atingir o 
objetivo, a preocupação em proteger ou planejar intervenções em um local de interesse público 
deixa de ser meramente uma busca por prestígio ou benefício econômico. (LEITÃO, 2011, p.57) 
Apesar da amplitude projetual, as diferentes faces de análise são um lembrete da escala humana 
no processo de planejamento. Um território é definido por mais que seus limites geográficos, 
carrega as histórias e tradições de um povo e por isso as pessoas e sua relação com o espaço são 
importantes. Whyte (1980, p.15) afirma que é mais fácil criar espaços bons para as pessoas, do que 
o contrário. Quanto às aldeias, evidencia-se um grande potencial pois as cidades com os melhores 
centros urbanos são as que preservam seu patrimônio e sabem reutilizá-lo. (WHYTE, 1980, p.93) 
Portanto, essas resoluções são complementares, pois a solução do problema da conservação do 
patrimônio, material e imaterial, enquanto conjunto de aldeias, só pode ser concebida como parte 
de um plano regional que aborde as necessidades da região enquanto respeita os valores básicos 
das antigas comunidades. (LEITÃO, 2011, p. 74) 

Conclusão: Sendo assim, o planejamento integrado busca uma resposta à carência de ações de 
incentivo ao desenvolvimento enquanto região, e também o tratamento de diversos temas, que por 
definição, caracterizam o território enquanto paisagem. Fica evidente portanto, a necessidade da 
adoção de uma abordagem complexa, tanto pela gama de temas e níveis de intervenção, quanto 
pela sensibilidade da escala humana.

Referências: LEITÃO, L. The Protection of World Heritage Settlements and their surroundings: Factors 
affecting management policy and practice. (Tese de doutoramento) Edinburgh College of Art, The 
University of Edinburgh, 2011.

STEINER, F. R. Making Plans: How to engage with landscape, design and the urban environment. Austin: 
University of Texas Press, 2018.

VELDPAUS, L. Historic urban landscapes: framing the integration of urban and heritage planning in 
multilevel governance. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2015.

WHYTE, W. The Social Life of Small Urban Spaces. New York: Project for Public Spaces Inc, 1980.
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Introdução: Nos últimos anos, com o aumento de pessoas obesas, devido ao excesso de 
consumo de alimentos industrializados e alta taxa de sedentarismo, a procura por tratamento têm 
crescido, principalmente, utilizando suplementação como solução. A Spirulina, é um composto 
utilizado com diversas propriedades funcionais e terapêuticas, que além de propriedades que 
previnem a obesidade, tem efeito antioxidante, antilipidêmico, hipotensores, imunomoduladores 
e antidiabetogênicos. Esta pesquisa foi realizada com o intuito de entender o efeito da Spirulina 
na redução de peso corporal, apresentando conceitos e definições para compreender este processo 
e sua utilização em pessoas com obesidade. O objetivo desta revisão bibliográfica foi conhecer a 
eficácia da Spirulina no tratamento de pessoas com obesidade. 

Metodologia: Neste estudo de revisão bibliográfica, foram utilizadas as plataformas Pubmed 
e Scielo para a pesquisa dos artigos publicados no período de 2003 a 2016, através das seguintes 
palavras-chave: spirulina; obesidade; emagrecimento. A espécie Arthrospira platensis, conhecida 
também como Spirulina, é uma cianobactéria com a capacidade de sintetizar compostos químicos 
usando dióxido de carbono e energia solar, liberando oxigênio. Apresenta alto valor nutricional 
de proteínas, vitaminas, sais minerais e pigmentos, tornando-se, uma matéria-prima de grande 
interesse para a indústria de alimentos, farmacêutica e cosmética. No Brasil, a Spirulina é 
comercializada na maior parte em forma de comprimidos, cápsulas e em pó como suplementos 
alimentares (SAMPAIO, et al, 2016). De acordo com Do Padro (2010), a Spirulina tem uma ação 
supressora do apetite devido à presença relativamente alta da fenilalanina, que atua sobre 
o centro do apetite, e quando ingerida em jejum produz sensação de saciedade. Os efeitos de 
redução de peso corporal relatados na literatura foram vinculados ao aumento da atividade da 
lipoproteína lipase, e também na saciedade pela Spirulina devido ao seu alto conteúdo proteico, 
porém, existem estudos que não relatam diminuição significativa de peso corporal com o uso de 
Spirulina (DE OLIVEIRA, 2013). Apesar da Spirulina ser indicada como auxiliar em dietas que 
requerem diminuição da ingestão calórica, por conter substâncias que parecem prolongar o tempo 
de trânsito gástrico e produzir sensação de saciedade, para Araújo (2003), o consumo de Spirulina 
por ratos, aos níveis de 5% e 10% da dieta, não levou a uma diminuição no peso corporal ou no 
consumo alimentar. 
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Conclusão: A Spirulina tem ação na redução de apetite, podendo auxiliar na redução do peso 
corporal, porém não é de consenso geral na literatura este efeito, sugerindo então a utilização do 
mesmo como adjuvante no controle da obesidade, e não como tratamento em si. Há necessidade 
de estudos comprovando que a utilização da Spirulina realmente reduz o peso corporal e qual a 
posologia ideal.

Referências: ARAÚJO, K. G. L. et al. Influência da ingestão de biomassas de Spirulina (Arthrospira sp.) 
sobre o peso corporal e consumo de ração em ratos. Food Science and Technology, v. 23, p. 6-9, 2003. 
DE OLIVEIRA, C. A. et al. Potencial nutricional, funcional e terapêutico da cianobactéria spirulina. Revista 
da Associação Brasileira de Nutrição-RASBRAN, v. 5, n. 1, p. 52-59, 2013.

DO PRADO, C. N. et al. O uso de fitoterápicos no tratamento da obesidade. RBONE-Revista Brasileira de 
Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, v. 4, n. 19, 2010.

SAMPAIO, U. M. et al. Aspectos Gerais de Cultivo, Métodos de Secagem e Características da Cianobacteria 
Spirulina Platensis. Revista Processos Químicos, v. 10, n. 20, p. 133-143, 2016.
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Introdução: A gravidez é um processo transformador na vida das mulheres. Todavia, o modelo 
medicalizado de nascimentos, em que há excesso de intervenções no parto, resulta no aumento 
do número de cesáreas e da taxa de nascidos prematuros (LEAL et al.,2019). No setor privado, 
a proporção de cesarianas chega a 88% dos nascimentos. No setor público, envolvendo serviços 
próprios do Sistema Único de Saúde (SUS) e os contratados do setor privado, as cesarianas chegam 
a 46%. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é para que as cesarianas não 
excedam 15% do total de partos. A cesariana, quando não tem indicação médica, ocasiona riscos 
desnecessários à saúde da mulher e do bebê: aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas 
respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe (LEAL et al.,2019). Com 
base nesses dados, o presente estudo teve como objetivo identificar os fatores que influenciam na 
decisão da via de parto de gestantes da região sul do Brasil.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, dividida em cinco etapas: 
identificação do problema; busca da literatura; avaliação dos dados; análise dos dados; apresentação 
(WHITEMORE; KNALF, 2005). As buscas de produções foram realizadas na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) no mês de fevereiro de 2021. Realizou-se a busca de 81 produções e, dessas, foram 
incluídas sete. Os estudos mencionados tinham delineamentos quantitativos ou qualitativos. Foram 
encontradas diversas evidências acerca dos fatores que influenciam na decisão da via de parto de 
gestantes da região sul do Brasil com diferentes níveis de evidência. As evidências encontradas são 
referentes ao medo da dor do trabalho de parto, desinformação, questões culturais, experiências 
adquiridas nos partos anteriores, falta de autonomia da gestante, melhor recuperação no pós-
parto, entre outras. Pode-se observar que os estudos foram realizados de forma equânime nos 
três estados da região sul do Brasil (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), sendo que, 
entre estes estudos, participaram da pesquisa gestantes e puérperas. Verificou-se que existe uma 
preferência das gestantes pelo parto normal, pois acreditam ser um processo fisiológico e parte 
da experiência natural em ser mãe, ter uma melhor recuperação no pós-parto, ter contato precoce 
com o bebê, a vantagem de desempenhar os seus primeiros cuidados e a descida do leite materno 
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(KOTTWITZ; GOUVEIA; GONÇALVES 2018; LAGOMARSINO et al., 2013; LEGUIZAMON, 
STEFFANI, BONAMIGO, 2011; SANTOS et al., 2016). Porém existe uma maior ocorrência de parto 
cesárea, tendo em vista o medo da dor do trabalho de parto, a desinformação, questões culturais e, 
principalmente, o modelo biomédico. No que se refere à decisão sobre o tipo de parto e a escolha 
pelo parto cesárea, as gestantes foram influenciadas pelos profissionais médicos e pelas próprias 
expectativas, em especial pelo medo da dor e riscos que acreditavam estar envolvidos no parto 
natural, assim como pelas suas experiências anteriores. O pouco preparo e a desinformação das 
gestantes acerca do parto normal e da importância das contrações uterinas, faz com que optem 
pela realização da cesárea eletiva, evitando as dores do trabalho de parto.

Conclusão: Chegou-se à conclusão que, as gestantes que optaram pelo parto cesáreo, o fizeram 
pelo medo da dor, desinformação e modelo biomédico predominante. Verificou-se que a autonomia 
e a decisão da mulher nem sempre são respeitadas, embora fundamentais para a humanização do 
cuidado fornecido á parturiente

Referências: LAGOMARSINO, B. S., et al. A Cultura Mediando Preferências Pelo Tipo de Parto: 
Entrelaçamento de Fios Pessoais, Familiares e Sociais. Revista Mineira de Enfermagem, v. 17, n. 3, p. 680-
687, 2013. 

LEAL, M. C. et al. Inquérito nacional sobre parto e nascimento (2011 a 2012). Nascer no Brasil, 2019. 

LEGUIZAMON JUNIOR, T., STEFFANI J., BONAMIGO E. L. Escolha da via de parto: expectativa de 
gestantes e obstetras. Revista Bioética, v. 21, n. 3, p. 509-517, 2011. 

WHITEMORE, R.; KNALF, K. The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced 
Nursing, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. 
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Introdução: A partir da década de 1960 houve um advento da organização dos produtores 
rurais- após anos de disputar no campo, seja pela procura de terras para os que não tinham, seja 
pela necessidade de direitos trabalhistas dos pequenos proprietários de terra- fazendo surgir, 
assim, o sindicalismo rural voltado aos pequenos produtores rurais, por meio da criação dos 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) pelo Brasil. Nesse sentido, o seguinte trabalho “O 
TRABALHADOR RURAL E A PROPRIEDADE DA TERRA: O SURGIMENTO DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE PASSO FUNDO (1962-1970) ”, tem por perspectiva 
apresentar o surgimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, analisando 
quem foram os primeiros associados desse sindicato e como caracterizava-se a sua propriedade 
rural. O trabalho é justificado pela importância para a historiografia passo fundense, bem como a 
relevância desse setor para o município.

Metodologia: A pesquisa foi elaborada no sentido de compreender o surgimento do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo (1962-1970), identificando e caracterizando os primeiros 
associados e a propriedade da terra desses pequenos produtores rurais. Para isso utilizou como 
fonte as fichas de filiação do associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo 
dos anos de 1962 a 1970 presente no sindicato. A metodologia empregada no estudo é a biografia 
coletiva ou prosopografia. Esse método, de forma simplificada, é a investigação das características 
comuns do passado de um grupo de atores na história através do estudo coletivo de suas vidas. 
Segundo Lawrence Stone, “os vários tipos de informações sobre os indivíduos no universo são 
então justapostos, combinados e examinados em busca de variáveis significativas. Eles são testados 
com o objetivo de encontrar tanto correlações internas quanto correlações com outras formas de 
comportamento ou ação” (2011, p.115). De forma estrutural, o trabalho dividiu-se em três tópicos 
principais. O primeiro, através da historiografia, analisou a luta pela terra e o surgimento do 
sindicalismo rural no Brasil e no Rio Grande do Sul, aprofundando o surgimento do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais na região de Passo Fundo e as suas frentes de trabalho, como FAG e 
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FETAG. Analisou-se que sempre houve a falta de representação organizada que reivindicassem os 
pequenos produtores rurais, bem como os assalariados rurais, fazendo assim, surgir um sindicato 
mais voltado aos pequenos produtores e trabalhadores do campo. No segundo tópico analisa-se o 
filiado ao STR/PF (1962- 1970). Nesse sentido, verifica-se que o gênero masculino é o mais presente 
na entidade com mais de 93% dos filiados sendo do sexo masculino. Além disso, foi analisado 
que grande parte dos filiados possuía um núcleo familiar grande, compreendendo pai, avós e 
demais entes próximos. Estes filiados entravam no STR/PF para garantir seus direitos previstos 
no Estatuto do Trabalhador Rural de 1963, além de conseguir assistência médica e odontológica. 
Verifica-se também que a maior parte dos filiados, mais de 80%, pagaram suas contribuições em 
dia, ajudando assim que a entidade permanecesse ativa. Por fim, no terceiro tópico ressalta-se 
que grande parte dos filiados ao STR/PF possuíam pequenas propriedades rurais-71 fichas de 
um total de 88 fichas da amostragem de propriedades- tendo de 1 a 4 módulos fiscais, localizadas 
entre os anos de 1962 a 1970 nos distritos de Passo Fundo. Nota-se que os pequenos produtores 
rurais modernizaram o seu território através das relações sociais e de aprimoramento de técnicas 
agrícolas, no entanto, poucos proprietários conseguiram implementos agrícolas. Em relação ao 
plantio e cultivo, percebe-se que a maioria das propriedades possuía uma produção voltado a 
subsistência ou a venda local, tendo como principais colheitas a da soja, milho e trigo; e as principais 
criações bovinos, suínos e aves, mas sempre com pouca quantidade. 

Conclusão: A relação do filiado rural de Passo Fundo com o STR (1962-1970) era de uma 
ligação intrínsecas, ambos necessitavam um do outro para permanecerem ativos e com os seus 
direitos garantidos. Foi o sindicato que conseguiu fazer com que o produtor tivesse condições de 
permanecer no campo garantindo certa modernização do campo e o aprimoramento das técnicas 
agrícolas.

Referências: NORA, Helenice Aparecida Derkoski Dalla. A Organização Sindical Rural no Rio Grande Do 
Sul e o Surgimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais De Frederico Westphalen (1960 – 1970). 2002. 
150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo: Ediupf, 
2002.

STONE, Lawrence. Prosopografia. Revista Social Política, Curitiba, v. 19, n. 39, p.115-137, 2011. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v19n39/a09v19n39.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2019.

TEDESCO, João Carlos; CARINI, Joel João. Conflitos Agrários no Norte Gaúcho 1960-1980. Porto Alegre: 
Est Edições, 2007
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Introdução: O Anaplasma marginale é uma riquétsia Gram-negativa, intraeritrocitária 
obrigatória, pertencente à família Anaplasmataceae e à ordem Rickettsiales (ZHYLDYZ, 2019), 
descrita pela primeira vez em 1910, por THEILLER (MARTINS, 1995). Este patógeno infecta 
múltiplas espécies de ruminantes, tais como caprinos, bubalinos e bovinos, tendo, porém, efeitos 
patológicos mais comumente observados apenas na última espécie (ZHYLDYZ, 2019). O contágio 
ocorre por meio de vetores, tais como o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus (principal 
vetor nos trópicos), através de picadas de moscas hematófagas (como a Stomoxys calcitrans e 
a Haematobia irritans), pelo contato com fômites e, ainda, por via transplacentária (ZHYLDYZ, 
2019). Ao relatar a complexa situação de uma propriedade do interior gaúcho, o presente relato 
tem o intuito de evidenciar a importância deste patógeno, alertando para a necessidade crescente 
de aplicação de medidas de manejo e controle parasitário nos rebanhos bovinos.

Metodologia: O Laboratório de Doenças Parasitárias do Hospital Veterinário da Universidade de 
Passo Fundo (UPF) recebeu seis lâminas de esfregaço sanguíneo provenientes de bovinos de uma 
granja localizada em Nicolau Vergueiro, interior do estado do Rio Grande do Sul. Ao serem coradas 
por kit de Instant Prov (NewProv®) e observadas em microscopia óptica, as amostras indicaram 
resultados sugestivos para Anaplasma marginale, riquétsia causadora da anaplasmose bovina. 
Os seis animais eram fêmeas (em lactação), da raça holandesa, com média de 36 meses de idade, 
650 quilogramas de peso e 3.25 pontos de escore de condição corporal (ECC). De acordo com o 
relato do médico veterinário responsável pela propriedade, os animais apresentavam quadro de 
anorexia, apatia, ausência de movimento ruminal, taquicardia (acima de 80 batimentos/minuto), 
taquipnéia (acima de 40 respirações/minuto), febre (acima de 39,2°C), desidratação, palidez de 
mucosa (estádio inicial da doença) e icterícia (estádio avançado da doença), sintomas compatíveis 
com a anaplasmose, de acordo com o descrito na literatura por ARAÚJO (2006). O tratamento, que 
teve eficácia de 50% sobre o grupo de animais infectados, baseou-se na realização de transfusões 
sanguíneas (9 L/animal), e administração de enrofloxacina (7,5 mg/kg, dose única), diaceturato de 
diminazeno (3,5 mg/kg, dose única), antitérmico (1,1 mg/kg, durante 3 dias), mercepton (100 ml, 
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dose única), glicose (intravenosa, para proteção hepática e suporte energético) e água morna (40 L/
animal, via gavagem). Ademais, o profissional notabilizou a informação de que a fazenda, que aplica 
o sistema de compost barn e conta com 150 animais em ordenha, já havia passado por uma situação 
semelhante a esta. O óbito repentino e concomitante de seis animais levou o produtor a procurar 
por maiores esclarecimentos sobre o caso, com o intuito de confirmar o diagnóstico (especialmente 
em razão da similaridade da sintomatologia clínica entre anaplasmose, babesiose, tripanossomose 
e leptospirose) e poder buscar por auxílio do seguro pecuário que cobria os animais da granja, que 
teve um prejuízo financeiro estimado em mais de cem mil reais. O veterinário responsável pela 
fazenda realizou necropsia no cadáver de um dos bovinos, e seus achados macroscópicos foram, 
em suma: tecidos e mucosas com coloração amarelada (indicando excesso de bilirrubina), bexiga 
espessa e escurecida, rins escurecidos (indicando, possivelmente, excesso de ferro), hepatomegalia, 
esplenomegalia, hemoperitônio e presença de petéquias ao longo de todo o trato gastrointestinal.

Conclusão: O A. marginale é um dos agentes etiológicos da Tristeza Parasitária Bovina, conjunto 
de doenças que causam grandes dispêndios aos produtores, em razão da redução da produção de 
carne/leite, abortos e custos com tratamentos (ARAÚJO, 2006). Sabendo que esta mazela gera 
inúmeras perdas, é vital que as granjas tenham um melhor planejamento de controle, visando 
reduzir a endemicidade deste patógeno. 

Referências: ARAÚJO, F.R. de et al. Genômica e proteômica de Anaplasma marginale: contribuições para 
o controle da riquétsia. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2006. 29 p;

MARTINS, J.R; CORREA, B.L. BABESIOSE E ANAPLASMOSE BOVINA: aspectos destas enfermidades. 
Pesq. Agrop. Gaúcha, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 51-58, 1995;

ZHYLDYZ, A. et al. Epidemiological survey of Anaplasma marginale in cattle and buffalo in Sri Lanka. 
Journal Of Veterinary Medical Science, [S.L.], v. 81, n. 11, p. 1601-1605, 2019.
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Introdução: A salmonelose é uma infecção causada por bactérias do gênero Salmonella spp., cuja 
principal via de contágio é a fecal-oral, por meio de alimentos, ambiente, pessoas e equipamentos 
contaminados (JUFFO, 2013), e pode afetar diversas espécies animais, como aves, suínos, bovinos 
e equinos (WALKER, 1991). A salmonelose equina é uma condição séria, cuja susceptibilidade e 
severidade varia, entre outros fatores, de acordo com os sorotipos causadores (WALKER, 1991). 
Diversos sinais clínicos podem ser observados em equinos, dentre estes destacam-se febre, dor 
abdominal, depressão, leucopenia, diarreia, anorexia e fraqueza (JUFFO, 2013), podendo, ainda, 
incluir episódios de síndrome cólica. O presente trabalho relata o caso de uma potra infectada por 
Salmonella enterica subespécie enterica sorovar Typhimurium (ST), comumente patogênico (VO, 
2007), e subdiagnosticado (JUFFO, 2013), mostrando a importância do diagnóstico e conhecimento 
desta patologia na rotina clínica de grandes animais.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário (HV) da UPF, em fevereiro de 2021, um 
equino, fêmea, raça Crioula, três meses de idade e 70 quilogramas, com queixa principal de 
emagrecimento e diarreia profusa há uma semana. Apresentava-se em decúbito lateral, com 
mucosas orais congestas e tempo de perfusão capilar (TPC) 3/4’’. Nos exames laboratoriais, 
realizados imediatamente após avaliação clínica, observou-se leucocitose, hematócrito total (Ht) 
de 44%, proteína plasmática total (PPT) em 10g/dL e glicose em 204 mg/dL, que auxiliaram no 
diagnóstico de desidratação severa e possível sepse. O equino foi internado, recebendo como 
tratamento carvão ativado (Enterex®,1g/kg, VO, bid), antidiarreico (Kaopek® 40g/animal, VO, 
bid), flunixin meglumine (1.1mg/kg, IV, sid), meloxicam (0,6mg/kg, IV, sid), benzilpenicilina 
benzatina (20.000 UI, IM, sid) e sulfato de gentamicina (6,6 mg/kg, IV, sid). Utilizou-se soluções 
de cloreto de sódio 0,9% e de ringer com lactato, para manutenção e reposição hidroeletrolítica, 
conforme monitoramento de Ht, PPT, e glicose. Também recebeu omeprazol (4mg/kg, sid) como 
tratamento preventivo de úlcera gástrica, e dipirona com brometo de hioscina (25 mg/kg, IV, 
6/6h) devido às cólicas espasmódicas intermitentes. Para o diagnóstico definitivo, as fezes do 
animal, de conteúdo líquido, fétido e coloração esverdeada, foram coletadas e encaminhadas 
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para análise no Laboratório de Bacteriologia e Micologia Veterinária do HV da UPF. A amostra 
foi inoculada em Ágar Sangue, Ágar MacConkey e Ágar Sal Manitol, incubada a 37ºC/24 horas 
em aerobiose. Houve crescimento puro (um único tipo de colônia) nos meios, apresentando-se 
acinzentadas, circulares e convexas no Ágar Sangue, e rosa pálido, circulares, cremosas e convexas 
no Ágar MacConkey, e sem crescimento em Agar Manitol. Realizando-se testes bioquímicos e 
sorotipificação, determinou-se o isolamento de Salmonella spp. No Centro de Diagnóstico 
e Pesquisa em Sanidade Animal (CDSA) da UPF, o isolado foi caracterizado como Salmonella 
monofásica do grupo B pelo esquema de Kauffmann-White-Le Minor, e comprovada como S. 
Typhimurium (ST) pelo uso de reação em cadeia pela polimerase em tempo real (PCR Real Time 
- QuantStudio®3), com uso dos kits NewGene SETAmp (confirmação de ST) e SHAmp (negativo 
para S. Heidelberg). No antibiograma, obteve-se sensibilidade para Azitromicina, Ceftiofur, 
Enrofloxacina, Gentamicina e Sulfametoxazol + Trimetoprima; e resistência para Estreptomicina 
(aminoglicosídeos), Metronidazol (nitroimidazólicos) e Penicilina G (&#946;-lactâmicos), 
permitindo caracterizar esta ST como uma bactéria multirresistente, por apresentar resistência a 
três diferentes classes de antimicrobianos (LERTWORAPREECHA, 2013). Ao longo dos quatro dias 
em que o animal permaneceu internado, manteve-se com diarreia profusa e níveis de hidratação e 
glicemia variáveis. Devido à não resposta clínica frente ao tratamento, bem como ao agravamento 
do quadro, optou-se pela eutanásia do animal. Não houve necropsia.

Conclusão: O controle e tratamento da salmonelose em equinos é um desafio, tendo sido 
especialmente complexo no caso relatado, por ser causado por uma S. Typhimurium multirresistente 
aos antimicrobianos, demonstrando a relevância do diagnóstico bacteriológico para a elucidação 
de casos clínicos e prevenção de novas ocorrências. O tratamento realizado não foi exitoso na 
reversão do quadro. 

Referências: JUFFO, G. D. Salmonelose em equinos no Rio Grande do Sul. 2013. 67f. Dissertação. UFRGS, 
Porto Alegre, 2013;

LERTWORAPREECHA, M. et al. Antimicrobial Resistance in Salmonella enterica Isolated from Pork, 
Chicken, and Vegetables in Southern Thailand. Jundishapur Journal of Microbiology. v.6, n.11, p.36-41. 
2013;

VO, A T. T. et al. A novel Salmonella genomic island 1 and rare integron types in Salmonella Typhimurium 
isolates from horses in The Netherlands. Journal Of Antimicrobial Chemotherapy, [S.L.], v. 59, n. 4, p. 594-
599, 9 fev. 2007. Oxford University Press; 

WALKER, R. L. et al. An Outbreak of Equine Neonatal Salmonellosis. Journal Of Veterinary Diagnostic 
Investigation, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 223-227, jul. 1991. SAGE Publications.
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Introdução: No final do ano de 2019 surgiu na cidade de Wuhan, na China, os primeiros casos 
de COVID-19, que é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus associado à síndrome 
respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Rapidamente essa doença atingiu a população mundial 
gerando graves consequências nos mais diferentes setores. Há preocupações e inseguranças 
relacionadas a doença, principalmente quanto a busca por tratamento. Nesse sentido, a pesquisa 
em desenvolvimento busca dados acerca da eficácia, eficiência e segurança dos medicamentos 
que vêm sendo utilizados para o tratamento precoce da doença, o chamado kit-covid: cloroquina, 
hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, pois há fervorosos defensores deste kit, do mesmo 
modo que há aqueles que descartam sua eficácia para o tratamento da doença. Desse modo, 
no presente trabalho são apresentados dados parciais sobre as ações farmacológicas desses 
medicamentos, destacando estudos que discutem a eficácia, ou não, para a COVID-19.

Metodologia: A infecção causada pelo SARS-CoV-2 vem desafiando os sistemas de saúde em 
nível nacional e internacional, pois desde o início da pandemia, muitos medicamentos já conhecidos 
e utilizados no tratamento de outras doenças foram propostos como possibilidades terapêuticas 
contra a COVID-19, como por exemplo os do chamado kit-Covid, que entre eles pode-se destacar: 
a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina e a azitromicina (SANTOS-PINTO; MIRANDA; 
OSORIO-DE-CASTRO, 2021). Este estudo se caracterizou por ser uma pesquisa bibliográfica, a 
fim de obter dados por meio de uma revisão em periódicos e no bulário eletrônico sobre o uso de 
cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina para o tratamento precoce à COVID-19. 
Destaca-se informações sobre as indicação do uso desses medicamentos, dados sobre a doença 
Covid-19 e estudos sobre a eficácia, eficiência e segurança dos medicamentos do chamado kit-
Covid para o tratamento precoce da doença. As indicações quanto ao uso da Cloroquina segundo 
a sua bula eletrônica da Farmacêutica Farmanguinhos são para: profilaxia e tratamento de ataque 
agudo de malária; amebíase hepática; e possui eficácia clínica quando usada com outros fármacos 
na artrite reumatóide; no lúpus eritematoso sistêmico e lúpus discóide. De acordo com HASDEU 
et al. (2020), a cloroquina é uma droga utilizada para o tratamento da malária, mas devido a sua 
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atividade imunomoduladora é utilizada também no tratamento de doenças autoimunes. Assim, o 
fosfato de cloroquina tem demonstrado ações antivirais e anti-inflamatórias pertinentes, porém há 
dúvidas sobre os benefícios do seu uso para a COVID-19. De acordo com a bula a hidroxicloroquina 
é um medicamento da classe dos antimaláricos, indicado também para o tratamento de afecções 
reumáticas e dermatológicas; artrite reumatoide; lúpus eritematoso sistêmico (ANVISA, 2021). 
As evidências encontradas quanto ao uso de hidroxicloroquina para a COVID-19 “são de muito 
baixa confiança, pois qualquer resultado estimado é altamente incerto” (HASDEU et al., 2020, p. 
8). Conforme consta no bulário eletrônico da empresa farmacêutica Eurofarma, a azitromicina é 
indicada em infecções causadas por organismos suscetíveis, em infecções do trato respiratório 
inferior incluindo bronquite e pneumonia, em infecções da pele e tecidos moles (ANVISA, 
2021). Os laboratórios responsáveis pela fabricação e distribuição da ivermectina apontam que 
ela é um medicamento antiparasitário indicado para o tratamento de Estrongiloidíase intestinal, 
Oncocercose, Filariose, Ascaridíase, Escabiose e Pediculose, conforme consta em sua bula (ANVISA, 
2021). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em uma nota publicada em seu site, 
esclarece que não há estudos comprobatórios de que o uso da ivermectina para o tratamento e 
prevenção da COVID-19 é eficaz, da mesma forma que as indicações de sua aplicabilidade são 
previstas na bula e são de responsabilidade do médico a sua prescrição ao paciente. 

Conclusão: É perceptível que o uso dos medicamentos do kit-Covid é experimental, e reforça-
se a importância de investigação contínua sobre eles, a fim de encontrar uma solução para 
esse problema global. No entanto, com os dados obtidos até o presente em estudos nacionais e 
internacionais consultados pode-se afirmar que a recomendação do uso dos medicamentos de 
forma isolada para o tratamento não é eficaz.

Referências: ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bulário Eletrônico de Medicamentos. 
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/. Acesso em: 26 de jun. de 2021.

HASDEU, S. MONTERO, G.; TORTOSA, F.; SANGUINE, V.; BALACIANO, G.; IZCOVICH, A. RAGUSA, 
M. Tratamiento con Hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19: informe rápido de evaluación de 
tecnología sanitaria. Revista Argentina De Salud Pública. 12. (Suplemento COVID-19), p. 1-9, jul. 2020.

SANTOS-PINTO, C. D. B.; MIRANDA, E. S.; OSORIO-DE-CASTRO, C. G. S. O “kit-covid” e o programa 
farmácia popular do Brasil. In: Cadernos de Saúde Pública. v. 37, n. 2, p. 1-5, Rio de Janeiro. fev. 2021.
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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 
teoricamente a pertinência de programar computadores como auxílio ao desenvolvimento do 
raciocínio lógico, visto que ao programar, o aluno lida com vários desafios mentais, que o forçam 
a pensar de forma abstrata, sequencial e organizada e o raciocínio lógico é uma organização ou 
estruturação de raciocínios que nos permite, de acordo com determinadas normas, chegar a uma 
conclusão ou resolver um problema. 

Metodologia: A inserção do ensino de programação nos níveis da educação básica, prática que tem 
ganhado espaço nos últimos anos, deve ser articulada nas diversas áreas do conhecimento de forma 
interdisciplinar, priorizando o desenvolvimento pleno do educando. Esta nova ferramenta deve 
ser utilizada como instrumento que estimule a reflexão crítica, o raciocínio lógico, a desenvoltura 
na resolução de problemas simples e complexos, a interpretação do problema, o trabalho coletivo 
e a curiosidade. Neste contexto, Pólya nos traz que, o problema pode ser modesto, mas se desafiar 
a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver pelos seus próprios meios 
experimentará o prazer e o triunfo da descoberta. Tais experiências, numa idade susceptível, 
poderão criar o gosto pelo trabalho mental e deixar, por toda a vida, uma marca indelével na 
mente e no carácter. (2003, Prefácio). Considerando que os jovens contemporâneos são bastante 
curiosos, vendo que hoje os recursos estão disponíveis em larga escala, a busca pela compreensão 
sobre como as coisas funcionam é um processo importante para programar computadores e 
construir conhecimentos. O desenvolvimento do raciocínio lógico é uma habilidade de grande 
importância para os jovens ampliarem a concentração, a percepção e a definição de hipóteses de 
resolução de problemas, levando-os ao desenvolvimento de estratégias eficazes nas soluções de 
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problemas e tomadas de decisão consistentes, embasadas no conhecimento construído e no estudo 
dos problemas. Para Papert, os cidadãos do futuro precisam lidar com desafios, enfrentar um 
problema inesperado para o qual não há uma explicação preestabelecida. Precisamos adquirir 
habilidades necessárias para participar da construção do novo ou então nos resignarmos a uma 
vida de dependência. A verdadeira habilidade competitiva é a habilidade de aprender. Não 
devemos aprender a dar respostas certas ou erradas, temos de aprender a solucionar problemas. 
(2008, p.122). Durante este processo, o ato de programar computadores auxilia no desenvolvimento 
do pensamento crítico, da reflexão sobre determinado problema, favorecendo a análise de fatos e 
possibilidades, a fim de interpretá-los, uma das habilidades mais importantes na programação. 
Para se resolver um problema é necessária uma interpretação precisa dos dados e fatos ali postos, o 
que contribui no processo de compreender, explicar e declarar o verdadeiro sentido do enunciado. 
Além disso, a interação faz com que os jovens consigam se sentir estimulados pelo processo de 
aprendizagem, no qual a linguagem de programação e o resultado da execução são experienciados. 
Portanto, a capacidade desenvolvida no ato de programar computadores impulsiona o raciocínio 
lógico, visto que a programação proporciona ao aluno um universo desafiador que o desperta para 
pensar e o raciocínio lógico é um processo de estruturação do pensamento que permite chegar a 
uma determinada conclusão.

Conclusão: É possível observar a relação complementar estabelecida entre os termos educação 
e tecnologia, bem como raciocínio lógico e programação de computadores. Considerando as 
características do raciocínio lógico desenvolvidas em processos de programação de computadores, 
acredita-se fortemente, que o ato de programar computadores, pode constituir uma alternativa 
poderosa de qualificação da educação.

Referências: PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto 
Alegre: Artmed, 2008.

PÓLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

RESNICK, Mitchel; ROSENBAUM, Eric. 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.
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Introdução: Esta pesquisa apresenta seu tema voltado para elencar, caracterizar e analisar os 
principais aspectos que cercam o texto narrativo, a fim de discutir a importância do seu trabalho 
nas escolas de educação básica. A escolha deste tema justifica-se pela necessidade de haver um 
trabalho de qualidade voltado aos textos narrativos no âmbito escolar. Cremos que tal prática 
tem muito a acrescentar nos processos de ensino e de aprendizagem, além de ser essencial no 
desenvolvimento do modo como o sujeito irá interpretar a sociedade que habita. O estudo será 
dividido em três segmentos, sendo: a) a apresentação do conceito e particularidades do texto, 
características do texto narrativo e um olhar em especial para a fábula como gênero narrativo, 
levando em conta os estudos de Ingedore Koch (2003), Luiz Antônio Marcuschi (2008), entre 
outros; b) em seguida, expomos a teoria de Émile Benveniste (1989) a respeito do tempo como um 
estudo enunciativo; c) finalizamos com a análise de duas fábulas.

Metodologia: Este estudo compõe diversos fatores fundamentais que cercam o texto narrativo. 
Os aspectos apresentados serão aplicados na análise das fábulas “A lebre e a tartaruga” (2020) e “A 
cigarra e a formiga” (2020). Vale ressaltar que apenas parte do projeto será apresentado na Semana 
do Conhecimento, pois este é um projeto bem maior que aprofundaremos no decorrer do semestre. 
Como observa Marcuschi (2008), o texto não é meramente um reflexo do mundo, mas sim a sua 
(re)construção, além de ser o único instrumento linguístico capaz de ser observado. Relacionado 
a isso, resolvemos desenvolver esta pesquisa com foco no texto narrativo, pois consideramos 
que é de extrema importância que nas escolas de educação básica, os estudantes tenham acesso 
a esses textos com qualidade, visto que além de ser algo que tem muito a agregar no processo de 
ensino-aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa, também é essencial para a constituição do 
sujeito como ser pensante a fim de ajudá-lo a interpretar a sociedade que habita. Vale lembrar que 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do ano de 1997 apontam que o ensino de língua 
precisa ocorrer por meio de textos, porém infelizmente nem sempre este apontamento condiz com 
a realidade, o que acaba deixando lacunas na aprendizagem. Nosso trabalho será de natureza 
aplicada, pois, através do estudo acerca dos conceitos de texto, características do texto narrativo, 
o gênero textual como uma forma de comunicação, o tempo em forma de estudo enunciativo 
e a análise das duas fábulas anteriormente mencionadas, iremos produzir conhecimentos com 
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o intuito de aplicação prática para solução dos problemas específicos (PRODANOV; FREITAS, 
2013). O estudo apresenta o método científico dedutivo, já que partiremos de uma proposição 
teórica e buscaremos analisar dados, levando assim à uma conclusão. A pesquisa é exploratória 
pelo fato de pretender “proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito 
ou construindo hipóteses sobre ele” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 127), ou seja, trabalhará 
pressupostos relacionados ao como e por que o uso dos textos narrativos é essencial nas aulas de 
Língua Portuguesa. Ainda relacionado a isso, é feito um estudo de caso justamente pela relação 
de sanar tais perguntas. Além disso, este estudo é bibliográfico uma vez que será construído por 
meio de materiais que já foram publicados, sendo prioritariamente livros e artigos científicos de 
autores conhecidos e renomados que tratam a área investigada, como Ingedore Koch (2003), Luiz 
Antônio Marcuschi (2008) e Émile Benveniste (1989). A abordagem que se enquadra no presente 
projeto de pesquisa é qualitativa. Segundo Creswell (2007), o procedimento qualitativo é aquele 
em que o investigador usa significados vindos do social, histórico ou individual para desenvolver 
uma teoria. Ainda, o mesmo autor cita que a estratégia usada para a investigação pode ser através 
de narrativas para e estudos baseados na realidade, como é o caso deste estudo.

Conclusão: Esta pesquisa tem grande relevância do nosso ponto de vista, pois investiga uma 
temática de grande importância e que apesar de bastante comentada na atualidade, seu uso nas 
escolas ainda deixa muito a desejar. Por isso, o estudo pretende colaborar para que cada vez mais 
se tenha seres pensantes na sociedade em que vivemos. 

Referências: BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral II. In: ______. A linguagem e a 
experiência humana. Campinas, SP: Pontes, 1989. p. 68-80.

CRESWELL, J. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: ArtMed, 2010.

KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 
2008.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Estrutura do projeto de pesquisa. In: ______. 
Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2. ed. Novo 
Hamburgo, RS: Feevale, 2013. p. 119-141.
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Introdução: A hérnia diafragmática ocasiona a migração de órgãos abdominais para a cavidade 
torácica devido à interrupção da continuidade do diafragma. Pode ser congênita ou adquirida, 
sendo que esta última geralmente ocorre em decorrência de traumas (FOSSUM, 2015). Entre 
os sinais clínicos mais comuns, cita-se a dispneia e a intolerância ao exercício (STICKLE, 1984), 
porém é comum hérnias diafragmáticas crônicas apresentarem-se como assintomáticas. A taxa 
de mortalidade se torna mais alta quando há a associação de lesões em outros órgãos, como por 
exemplo, no parênquima pulmonar. (JÚNIOR, 2014). O diagnóstico se baseia no histórico, nos 
sinais clínicos e na realização de radiografia torácica e ultrassonografia. O tratamento se dá pela 
correção da lesão no diafragma, e o reposicionamento das estruturas abdominais em sua posição 
anatômica (FOSSUM, 2015). O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de hérnia 
diafragmática crônica, com remoção do lobo pulmonar direito em um canino.

Metodologia: Foi atendida uma canina, fêmea, Pinscher de 19 anos, castrada, 4,9 kg de peso, 
apresentando dificuldade respiratória, dispneia acentuada e mucosas cianóticas. A mesma possuía 
histórico de acidente automobilístico há dois anos e desde então apresentava quadro clínico de 
tosse que se agravou nos últimos dias. A paciente foi encaminhada a emergência para estabilização 
com oxigênio terapia 100%. Toracocentese entre o 7° e 8° espaço intercostal com scalp 21G, sem 
drenagem de líquido nem ar. Sedação com metadona (0,6 mg/kg/IM) e cetamina (10%) (1 mg/
kg/IV) para raio X torácico, o qual apresentou opacificação do parênquima pulmonar, presença de 
alças intestinais em tórax, ausência de cruras e cúpula diafragmática, presença de gás e espaço em 
região abdominal, e ausência na delimitação da sombra cardíaca, confirmando hérnia diafragmática 
crônica (Figura 1). No hemograma leucocitose por neutrofilia com desvio a direita, linfopenia e 
monocitose, e bioquímico sem alteração. Paciente encaminhada ao bloco cirúrgico com indução 
anestésica com propofol (4,5 mg/kg/IV), manutenção anestésica com isoflurano vaporizado em 
oxigênio a 100%, com a utilização de PIVA para a manutenção e infusão contínua de fentanil (5 
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µg/kg/h), lidocaína (50µg/kg/h) e dobutamina (5µg/kg/h). Realizou-se incisão pré-umbilical, 
localizando a ruptura diafragmática radial do lado direito, removendo intestino, fígado, estômago 
e baço da cavidade abdominal. Removeram-se aderências em fígado, vesícula biliar, baço, omento 
e lobo pulmonar caudal direito, e reposicionando as vísceras. Presença de lesão em parênquima 
pulmonar do lobo caudal direito, com borbulhamento no teste de aerostasia. oi realizado pinçamento 
da porção e ligadura circular com poliglecaprone 2-0 e sutura em padrão Wolf com poliglecaprone 
3-0. Introduziu-se uma pinça do meio interno ao externo do tórax, incisou a pele no terço médio 
do 10° espaço, até o 8° espaço intercostal direito para fixação de dreno torácico número 10 com 
sutura sapatilha em nylon 3-0. Realizou-se pinçamento do diafragma, sutura Sultan com nylon 
4-0, e miorrafia em padrão festonado com PDS 2-0, redução do subcutâneo com poliglecaprone 3-0 
em Zig-zag e dermorrafia com nylon 4-0 em padrão colchoeiro contínuo. A paciente foi internada 
ainda com dispneia, taquipneia e mucosas cianóticas. A mesma permaneceu em fluidoterapia com 
ringer lactato, e controle da dor com cloridrato de cetamina 10% (0,1 mg/kg/IV/QID), metadona 
(0,3mg/kg/IM,4/4 horas), dipirona sódica (25 mg/kg/IV/TID) e meloxicam 0,2% (0,1 mg/kg/
IV/CID), e ampicilina sódica 2g (0,2 mg/kg/IV/TID). Realizou-se novo hemograma, apresentando 
leucocitose por neutrofilia com desvio a direita, linfopenia, e presença de monócitos ativados (+1). 
A paciente recebeu alta sendo prescrito dipirona (1gota/kg/TID/VO) por três dias e ampicilina (1 
mL/kg/TID/VO) por cinco dias e, retirada de pontos cirúrgicos em 14 dias. Constatada a ferida 
cirúrgica cicatrizada, a paciente recebeu a alta clínica e cirúrgica.

Conclusão: Hérnias diafragmáticas crônicas possuem uma taxa de mortalidade maior do que 
hérnias diafragmáticas agudas, assim, reafirma-se a importância do diagnóstico e exclusão precoce, 
através de exames de imagem como o raio X torácico e o ultrassom, desta afecção em pacientes 
com histórico de trauma, evitando assim o agravamento e complicações no caso, e melhorando o 
prognóstico pós-cirúrgico do paciente.

Referências: FOSSUM, T.W.E.A. Cirurgia do Sistema Respiratório Inferior: Cavidade Pleural e Diafragma. 
Cirurgia de Pequenos Animais. 5ª ed. Grupo GEN, 2021. Cap. 30, p.926-930.

JOHNSON, L. A. Cirurgia do sistema respiratório inferior. In: FOSSUM, T.W.E.A. Cirurgia de Pequenos 
Animais. 4ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier Editora Lta, 2014. Cap. 31, p 972-1029. 

STICKLE, R.L. Positive-contrast celiography (peritoneography) for the diagnosis of diaphragmatic hernia 
in dogs and cats. Journal American Veterinary Medical Association, v.185, n.3, p.295-298, 1984.
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Introdução: A criptococose é causada pelo fungo do gênero Cryptococcus, sendo o C. neoformans 
e o C. catti as espécies mais importantes clinicamente (FARIA, 2015). A transmissão mais provável 
se dá por inalação do microrganismo, porém a patogenia da afecção depende da quantidade 
inoculada, da virulência da cepa, e da imunidade do hospedeiro. Em cães os principais sistemas 
acometidos incluem sistema nervoso central, olhos, e cavidade nasal. O comprometimento cutâneo, 
apesar de comum em felinos, nos cães apresenta-se de forma menos recorrente, representando 
um marcador de doença disseminada (SYKES e MALIK, 2012). O diagnóstico da Criptococose se 
dá pela a anamnese e sinais clínicos, somada a confirmação do agente através de teste citológico 
positivo, cultura fúngica, histopatologia ou então, por testes de antígeno circulante (LAPPIN, 2015). 
Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de Criptococose em um canino intradomiciliar e 
urbano com apresentação clínica da afecção em cavidade nasal.

Metodologia: Realizou-se o atendimento de um canino, macho, bulldog francês, inteiro, de três 
anos e dois meses de idade, pesando 15kg, e apresentando queixa de espirro e sangramento nasal 
ativo há cerca de uma semana. No exame clínico o animal apresentou estridor inspiratório e a 
presença de resíduos alimentars na orofaringe. No hemograma foram constatados, trombocitose, 
hiperproteinemia e presença de neutrófilos hipersegmentados. No perfil bioquímico sérico, 
foram observados hiperalbunemia, hiperglobulinemia, hipertrigliceridemia, e amostra lipêmica 
e levemente hemolisada. Realizou-se exame de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina 
parcial ativada (TTPa), sendo que ambas apresentaram resultados acima dos limites de referência 
para a espécie.Inicialmente a suspeita foi de esofagite e faringite, por isso foram indicados 
Predinisona 0,5mg/kg/TID/VO, Acetilcisteína 10mg/kg/BID/VO, Loratadina 10mg/u.a/
SID/VO, Bromoprida 0,5mg/kg/TID/VO, Hidróxido de Alumínio 10 mg/kg/VO junto as 
refeições. O paciente retornou para avaliação da cavidade nasal em X dias. Neste momento foi 
realizada a inspeção e coleta de material para avaliação citológica da mucosa nasal com auxílio 
do otoscópio veterinário DE501 Firefly e, espéculo número 5. Na qual, a visualização permitiu 
evidenciar hiperemia e edema das conchas nasais e a presença de secreção espessa e esbranquiçada 
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nos meatos nasais estenosados. Além disso, o exame citológico verificou a presença de células 
epiteliais em arranjos pavimentosos e individualizadas em diferentes estágios de maturação 
apresentando variado grau de displasia/reatividade, moderado número de células inflamatórias 
com predomínio de neutrófilos seguido de macrófagos e linfócitos, raras bactérias do tipo cocos 
e estruturas fúngicas em sua maioria arredondadas com cápsula lipídica de coloração negativa e 
brotamento, compatíveis com Cryptococcus spp (Figura 1). Sinais clínicos relacionados ao trato 
respiratório superior como espirros e secreção hemorrágica além da demonstração da levedura 
em material de citologia, podem comprovar o diagnóstico de rinite fúngica por Cryptococcus spp. 
(FARIA, 2015). Sendo assim, um novo tratamento foi estipulado para o paciente, fazendo o uso de 
Itraconazol 5mg/kg/BID/VO por 30 dias, Hidroxizine 2 mg/kg/TID/VO por 10 dias, o desmame 
da Predinisona 0,5mg/kg/VO a cada 48h por 14 dias e após 0,5mg/kg/VO a cada 72h até nova 
avaliação. O antifúngico de escolha neste tipo de afecção, quando não houver o envolvimento 
do sistema nervoso central, é o Itraconzol, devido a sua eficácia e custo-benefício (FARIA, 2015). 
Após 30 dias de tratamento o paciente retornou ao hospital sem sinais clínicos ou alterações 
respiratórias, assim como descrito por Lappin (2015), mesmo após a cura clínica, manteu-se o 
Itraconazol (humano) 7mg/kg/BID por mais 30.

Conclusão: A Criptococose não é uma afecção comum em cães, por isso, a utilização de testes 
para o diagnóstico diferencial da doença em afecções com características semelhantes torna-se 
essencial. Reforça-se a importância da prevenção da infecção evitando a exposição do homem e dos 
animais a locais com acúmulo de excretas de pombos, visto que, a doença em imunossuprimidos 
também possui potencial zoonótico.

Referências: FARIA, O.R. Fungos Dimórficos e Relacionados com Micoses Profundas. In: JERICÓ, M.M.; 
ANDRADE-NETO, J.P.; KOGIKA, M.M Tratado de Medicina Interna De Cães e Gatos 1ª ed. São Paulo, 
Brasil: Roca, 2015. Cap. 10, p. 2148-2156.

LAPPIN, R. M. Infecções Micóticas Multissistêmicas. In: NELSON, R.; COUTO, C. G. Medicina Interna De 
Pequenos Animais. 5 ª ed. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier, 2015. Cap. 95, p. 1935-1966.

SYKES, E.J.;MALIK, R. Cryptococosis. In: GREENE, C. E.; FORD, R. B. Infectious Deseases Of Dog And 
Cat, 4 ª ed. Missori, EUA: Elsevier, 2012. Cap. 59, p. 1370- 1398.
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Introdução: O presente resumo busca analisar alguns impactos do trabalho infantil na sociedade 
brasileira, mais precisamente quanto aos efeitos sobre as crianças e adolescentes e as políticas 
públicas desenvolvidas para o combate. 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 desses menores. Para tanto, serão tratados alguns tópicos, de modo a: a) o marco legal 
de proteção das crianças e adolescentes; b) mencionar como as desigualdades afetam o trabalho 
infantil e; c) fixar a importância da atuação do Programa de Extensão Balcão do Trabalhador para 
alertar os empregadores, as famílias e as escolas dos riscos do trabalho infantil. Logo, diante do 
aumento do trabalho infantil no Brasil, a temática se mostra atual e necessária.

Metodologia: A história de combate ao trabalho infantil, no Brasil, data de 1891 com a promulgação 
do Decreto nº 1.313 (BRASIL, Decreto nº 1.313, 1891), a primeira norma legal de proteção contra o 
trabalho precoce no país, que proibia o trabalho para menores de 12 anos e atividades realizadas no 
período noturno. Com a Constituição de 1988, implementou-se a Lei Complementar no 8.069/1990 
(BRASIL, Lei nº 8.069, 1990), mais conhecida como Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 
Trata-se de um dispositivo criado com o objetivo de se efetivar a garantia de direitos de crianças e 
adolescentes. Contém em seus artigos a proibição do trabalho infantil, a proteção ao trabalhador 
adolescente e define a forma de atuação das entidades governamentais e não governamentais 
na prevenção e nos casos de violação desse direito. Apesar da proibição legal desse trabalho, da 
sua relativa deslegitimação no plano simbólico e dos movimentos e iniciativas que vêm sendo 
desenvolvidos para combatê-lo, nas condições do desenvolvimento brasileiro, ele parece ser um 
problema de muito difícil erradicação. Suas raízes estão na desigualdade social, na concentração 
da propriedade da terra e da renda e na pobreza de uma ampla parcela da população brasileira, 
uma vez que a ocupação precoce de crianças e adolescentes só pode ser compreendida a partir do 
padrão de organização de certos setores da economia e das condições de inserção produtiva de 
uma grande parcela dos trabalhadores. Mas o trabalho precoce não se deve apenas a razões de 
ordem econômica, estando igualmente associado à carência de uma rede de instituições e políticas 
sociais que apoiem efetivamente as famílias pobres na reprodução física e social dos seus filhos 
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e a um complexo sistema de valores e representações. Muitas crianças começam a acompanhar 
os pais no trabalho desde cedo também pela carência de creches e outras de instituições onde 
possam ser deixadas com proteção e segurança, e os programas de assistência às famílias pobres, 
implantados mais recentemente, têm uma cobertura insuficiente e impactos restritos sobre os seus 
beneficiários. Nessas circunstâncias, o valor do trabalho ultrapassa a lógica do cálculo econômico 
e se articula também com o mundo da ordem e a moral do provedor, chefe de família, na medida 
em que “a honra, entre os pobres, não estando associada à posição social, vincula-se à virtude 
moral, como afirmação de si em face do olhar dos outros, sendo o trabalho um dos instrumentos 
fundamentais para afirmação pessoal e social” (Sarti, 1996, p. 68). Como a situação atual representa 
um fator agravante ao desemprego no Brasil, assim obrigando muitas crianças e adolescentes a 
ingressarem no mercado de trabalho precocemente, o Balcão do Trabalhador se coloca à disposição 
da comunidade local para prestar esclarecimentos e assistência jurídica.

Conclusão: Pelo exposto, nota-se que o Programa de Extensão Balcão do Trabalhador tem como 
um de seus objetivos informar e orientar empregadores, famílias e escolas acerca das consequências 
que o trabalho infantil acarreta. 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 
do trabalho infantil.

Referências: BRASIL, Decreto nº 1.313, de 17 de janeiro de 1891. Disponível em: https://www2.camara.
leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1313-17-jane. Acesso em: 19 jul. 2021.

BRASIL, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8069.htm. Acesso em: 19 jul. 2021.

SARTI, Cyntia A. Família como espelho. Um estudo sobre a moral dos pobres. São Paulo: Autores 
Associados, 1996. p.68.
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Introdução: O presente resumo busca analisar o trabalho do preso como forma de ressocialização 
para o retorno a sociedade, mais precisamente quanto aos efeitos da introdução do trabalho interno 
e externo exercido pelo preso. 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 
dos presos. Para tanto, serão tratados alguns tópicos, de modo a: a) a Lei de Execução Penal; b) as 
modalidades de trabalho e sua forma de execução e; c) fixar a importância da atuação do Programa 
de Extensão Balcão do Trabalhador para orientar os empregadores a respeito do trabalho do preso. 
Logo, diante do aumento da população carcerária, a temática se mostra atual e necessária.

Metodologia: A Lei de Execução Penal, em seu capítulo III e seções I, II e III, dispõe sobre as 
modalidades de trabalho, sua forma de execução, seu objetivo e seus efeitos, (BRASIL, Lei nº 7.210, 
1984), a Lei considera o trabalho do condenado um dever social, condição de dignidade humana, 
de finalidade educativa e produtiva. O trabalho do preso, conforme artigo 28, parágrafo 2º da Lei 
de Execução Penal (BRASIL, Lei 7.210, 1984), não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho. Todavia, devem ser aplicados organizações e métodos em consonância com normas 
relativas à segurança e à higiene/medicina no trabalho. Em alguns Estados, é comum a existência 
de convênios celebrados pela administração carcerária com empresas para dar oportunidade de 
trabalho aos presos (art. 34, § 2º, da LEP), por meio dos quais estas oferecem os materiais para 
que os presidiários trabalhem dentro dos presídios na fabricação do produto. Entretanto, para 
evitar-se abusos, em que “empresídias” (empresa + presídio), sob o pálio de contribuição para 
a ocupação da mão de obra carcerária e promoção da dignidade do presidiário pelo trabalho, 
procurariam ampliar cada vez mais os limites desses convênios, já que a produção nessa situação 
tem um custo bem menor do que aquela resultado do trabalho de empregados contratados pelo 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, Lei 5.452,1943), de forma a estipular um 
limite máximo de utilização do trabalho do preso, sempre em relação ao número de empregados 
devidamente registrados na empresa. O artigo 36 da LEP diz que “o trabalho externo será admissível 
para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da 
Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a 
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fuga e em favor da disciplina” (BRASIL, Lei 7.210, 1984). O limite máximo do número de presos será 
de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra. Doutrinariamente existe o entendimento 
de que, caso o preso queira trabalhar e o Estado não lhe proporcione condições, será possível que 
se aplique o instituto da remição. Assim, o entendimento do Professor Celso Delmanto, tratando 
que “dadas as nossas péssimas condições carcerárias, não será incomum o condenado querer 
trabalhar e o Estado não lhe dar condições para isso. Nesta hipótese, desde que comprovadas essas 
circunstâncias, entendemos que o condenado fará jus à remição” (DELMANTO, 2000, p. 75). Como 
a situação atual representa um fator agravante ao desemprego no Brasil, o trabalho do presidiário 
dentro e fora dos presídios está cada vez mais difícil, assim o Balcão do Trabalhador se coloca à 
disposição da comunidade carcerária para prestar esclarecimentos e assistência jurídica.

Conclusão: Pelo exposto, nota-se que o Programa de Extensão Balcão do Trabalhador tem 
como um de seus objetivos informar e orientar empregadores, e a comunidade carcerária acerca 
do trabalho dentro e fora dos presídios 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 do trabalho do preso.

Referências: BRASIL, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 18 jul. 2021.

BRASIL, Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 18 jul. 2021.

Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 5ª edição, Editora Renovar, 2000, p. 75.
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Introdução: Este presente relato traduz a experiência de duas alunas e um aluno do curso de 
Psicologia na Universidade de Passo Fundo, o projeto de Orientação Profissional promovido pela 
disciplina de Práticas Escolares l, que visa salientar o compromisso estudantil e da Universidade 
com as práticas externas em ambientes sociais diferentes, a fim de estender os conhecimentos 
acadêmicos na interseccionalidade das realidades e na promoção de dinâmicas e sínteses que 
abarcam a cientificidade e a humanidade. Nos encontros que findaram novas percepções internas 
e externas, tanto dos estudantes que protagonizaram o projeto, quanto dos participantes, que 
mobilizaram-se e integraram suas opiniões através dos conhecimentos adquiridos e transformados 
por meio das dinâmicas fornecidas e realizadas nos cinco encontros presenciais e semanais do 
projeto durante o período de maio e junho de 2021. 

Metodologia: A metodologia utilizada nos encontros foram as diferentes dinâmicas fornecidas 
aos participantes, onde em todas elas mantemos a base objetiva da Consciência Crítica, o questionar 
para fazer pensar, a partir de uma auto-reflexão e auto-conhecimento apor meio da dialogicidade, 
a abertura para diálogos, sem certo ou errado, os fundamentos de trocas e intersecção de 
conhecimentos. Recebemos participantes de vários contextos sociais diferentes, o que nos exigiu 
e motivou, a fim de criar um processo identificado com suas realidades, dado a uma escuta e 
acolhimento iniciais (que perpassaram todo o nosso tempo juntos) conhecê-los e, conhecendo-os, 
saber de seus anseios e potencialidades. Assim, estabelecida a relação transferencial, foi aberta a 
possibilidade de uma relação de troca mútua, onde no ir e vir do movimento da dialogicidade 
se constroem os saberes. Foi-se então, construindo a rede de conhecimentos do grupo, na forma 
de vínculo social. É a expressão, como nos propõe Freire, de um discurso científico que nem por 
isso deixa de ser amoroso. A partir de uma escuta e acolhimento iniciais, a fim de conhecê-los e 
saber de seus anseios e potencialidades. Assim, estabelecida a relação transferencial, foi aberta a 
possibilidade de uma relação de troca mútua, onde no ir e vir do movimento da dialogicidade se 
constroem os saberes. Finalmente, a compreensão acerca da criticidade, que é definida por Paulo 
Freire em “Educação como prática de liberdade” (1999) como a representação das coisas e dos fatos 
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como se dão na existência empírica, ou seja, nas suas correlações causais e circunstanciais. Uma 
vez que se propõe, em parceria, a olhar para um contexto de forma crítica e com sensibilidade, 
se desenvolve em todos os envolvidos a impaciência e a vivacidade, que são características do 
estado de procura, de invenção e de reivindicação. Propomos atividades que estimulavam o 
questionamento acerca dos ideais internalizados da cultura, do desejo singular de cada um 
e da percepção particular e coletiva da realidade. O que resultou em fortes impactos internos 
aos participantes, que na devolutiva, relacionada ao último encontro, puderam trazer em seus 
feedbacks o quanto as dinâmicas e o se propôr a pensar autenticamente, os fez resgatar seu desejo 
singular, do que fazer a sua profissão, mais além, o quem sou eu e para onde vou, o que eu quero e 
como atingir esse objetivo. Colhemos feedbacks amorosos, podendo salientar, em nossos currículos 
pessoais, que o afeto é uma forma de entrega e o vínculo é o que mantém o contato social, muito 
além dos dogmas de um saber, é possível perceber que as relações que progridem a partir de uma 
escuta sentida, é capaz de promover grandes impactos perante a diversas áreas sociais diferentes 
que se cruzaram nos encontros realizados deste projeto. 

Conclusão: É perceptível os efeitos do projeto que construímos juntos o posicionamento do 
conhecimento enquanto processo progressista, interseccional, plural e popular. O saber enquanto 
a rede de conexão entre os afetos, o pensar empírico e científico. 

Referências: Freire, P. (1997). Educação Como Prática da Liberdade. Paz e Terra.
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Introdução: A restauração ecológica é uma atividade deliberada, que inicia ou acelera a 
recuperação de um ecossistema com respeito à sua saúde, integridade e sustentabilidade (SER, 
2004). A área deste estudo de caso, é uma Área de Preservação Permanente, classificada como 
banhado. Conforme a Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente é uma área protegida, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade […] (BRASIL, 2012). Conforme o Código Estadual do 
Meio Ambiente, Lei nº 11.520 “banhados: extensões de terras normalmente saturadas de água 
onde se desenvolvem fauna e flora típicas” (RIO GRANDE DO SUL, 2000). Essa área foi degradada 
por ações humanas, tendo como motivação a expansão das atividades agrícolas. O objetivo deste 
trabalho foi de avaliar e propor a restauração sustentável de uma área úmida rural degradada, 
localizada no município de Nova Bassano/RS. 

Metodologia: A área degradada deste estudo sofreu impactos ambientais severos, como a remoção 
da vegetação nativa, perda da biodiversidade, alteração dos recursos hídricos, processos de erosão e 
assoreamento. Essa proposta de recuperação dessa área úmida degradada foi elaborada na disciplina de 
Propagação de Plantas Nativas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCiAmb) 
da Universidade de Passo Fundo. Nesta área (anexo 1a), localizada na zona rural do município, foi 
registrada a presença de diferentes espécies de vegetação herbácea nativa de áreas úmidas e terrestres 
e espécies arbóreas de grande porte. A área era contemplada com três banhados e campo nativo. No 
entanto, com a expansão das atividades agrícolas, a área de campo nativo foi transformada em lavoura 
e as áreas úmidas, que são Áreas de Preservação Permanente, foram sendo reduzidas cada vez mais. 
Como consequência, foi removida a vegetação nativa que restava nesta área úmida e foram abertos 
drenos que foram obstruídos com pedras e cobertos com solo, com a finalidade de aumentar a área de 
plantio da lavoura, onde a vegetação fica restrita as culturas de soja e de pastagens. A água escoada 
pelos drenos, foi direcionada para um açude, que antes também era um banhado e foi escavado. Com 
a remoção da vegetação e a exposição do solo, a área está muito suscetível aos processos de erosão e 
assoreamento. Visando a restauração da área, o primeiro passo proposto é a retirada das pedras que 
obstruíram os drenos e fazer o fechamento destes, com o próprio solo do local. Em seguida, buscar 
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permitir o afloramento dos recursos hídricos, na tentativa de resgatar a condição natural. Com o 
fechamento dos drenos, a água não será mais direcionada para o açude, e consequentemente, será 
distribuída pela área. Com isso, deverá ser feito um leve preenchimento deste espaço. O segundo passo 
proposto é fazer a introdução de espécies vegetais de áreas úmidas, que sejam nativas da região (anexo 
1b) distribuídas na forma de maciços para formarem grupos estabilizados, a fim de resistirem melhor no 
processo de sobrevivência após implantação. Na Tabela 1 (anexo 1c) são indicadas 17 espécies nativas 
com potencial para restauração. A disposição dos maciços de cada espécie seguiu as linhas de água, 
buscando respeitar as necessidades ecofisiológicas e a morfologia das mesmas. A fase de planejamento 
é muito importante para definir as melhores espécies, embora ainda haja dificuldade na aquisição 
de mudas destas espécies em viveiros comerciais. O monitoramento da área degradada em processo 
de recuperação, é o elemento fundamental para poder avaliar os resultados. Como indicadores de 
monitoramento e acompanhamento, cabe aos órgãos ambientais catalogar as áreas e acompanhar os 
projetos de recuperação, bem como, a verificação do cumprimento das metas pré-estabelecidas. 

Conclusão: Com esta proposta, se apresentou os procedimentos para um projeto de recuperação 
de área úmida degradada, através do diagnóstico e do projeto paisagístico com espécies nativas 
adequadas ao local. Demonstrando assim que é possível a aplicação desta metodologia em projetos 
de recuperação de áreas degradadas, desde que respeitadas as condições locais e da escolha de 
espécies nativas.

Referências: BRASIL. Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis (...); revoga as Leis (…) e a Medida Provisória (...) e dá outras providências. 2012. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, Ano CXLIX, n. 102, 28/05/2012.

RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 11.520/2000. Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do RS 
e dá outras providências. Assembleia Legislativa, Estado do RS. 2000.

SER. Society for Ecological Restoration International. Princípios da SER Internalizar sobre a restauração 
ecológica. 2004.Disponível em: https://cdn.ymaws.com/www.ser.org/resource/resmgr/custompages/
publications/SER_Primer/ser-primer-portuguese.pdf Acesso em 29 jul. 2021.
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Introdução: O mastocitoma é um neoplasma maligno mais diagnosticado em cães, com sua 
apresentação cutânea de aproximadamente 11% (MELO et al.,2013). O comportamento biológico do 
mastocitoma é variado e imprevisível, podendo apresentar nodulação única com comportamento 
benigno até múltiplas nodulações e metastáticas com comportamento extremamente maligno 
(NATIVIDADE et al., 2014). O diagnóstico é feito por exame citopatológico e histopatológico 
das lesões, sendo possível classificar o grau de malignidade e definir a conduta terapêutica. A 
imuno-histoquímica é outro método para diferenciar esta neoplasia. Este estudo tem por objetivo 
descrever os aspectos clínicos, laboratoriais e anatomopatológico de um canino com mastocitoma 
cutâneo de grau II, de baixo grau.

Metodologia: Um cão, sem raça definida, aos 8 anos de idade apresentou três estruturas 
neoplásicas nodulares hiperêmicas e firmes em MPE (Figura 1A), lateral esquerda do tórax 
(Figura 1B), região dorsal esquerda (Figura 1C) e em região cervical ventral. Foi solicitado exame 
citopatológico dos nódulos em MPE e região cervical ventral, por meio de Citologia Aspirativa 
por Agulha Fina (CAAF), tendo como diagnósticos sugestivos de mastocitoma bem diferenciado 
(MPE) e lipoma (região cervical ventral). Realizou-se a biópsia por excisão cirúrgica dos nódulos 
para exame histopatológico. A análise indicou a presença de mastocitoma cutâneo grau II, de baixo 
grau (Figura 2A), e as margens de segurança foram descritas como livres de células neoplásicas. 
A remoção dos linfonodos sentinelas axilar e poplíteo foi executada para exame histopatológico, 
evidenciando hemossiderose discreta em linfonodo axilar e hiperplasia reacional discreta em 
linfonodo poplíteo. A partir das biópsias excisionais, foi realizada imuno-histoquímica, empregando 
os marcadores c-KIT e MIB-1/Ki-67, revelando alto índice de proliferação celular pela positividade 
ao Ki-67 (Figura 2B) e predomínio de imunomarcação perinuclear de intensidade forte pelo c-KIT 
(Figura 2C). O Ki-67 é um indicador de proliferação celular e, assim como o c-KIT, está relacionado 
com tempo de sobrevida e índice de metástase (WEBSTER et al.,2007). A quimioterapia geralmente 
é indicada para tumores de alto grau, disseminados e em tumores não operáveis (PRADO et al., 
2012), contudo, mesmo o grau tumoral sendo baixo, a quimioterapia foi associada à cirurgia 
pela presença de elevado índice proliferativo na imuno-histoquímia, sendo realizada 8 sessões, 
4 semanais mais 4 sessões a cada 15 dias. Os fármacos empregados foram vimblastina (2mg/m²) 
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e prednisona (1mg/kg uma vez ao dia), após isso, até o final do tratamento, a dose foi reduzida 
para 0,5mg/kg uma vez ao dia. A vimblastina é um alcaloide antineoplásico extraído das folhas 
da planta Catharanthus roseus, com ação mielossupressora severa, gera alterações hematológicas, 
além de causar sinais gastrointestinais, neurológicos e dermatológicos. Posteriormente a terapia 
utilizada, os exames hematológicos foram repetidos periodicamente evidenciando anemia, 
leucopenia e acentuado aumento das enzimas hepáticas. Dessa forma, foi empregado tratamento 
de suporte com S-Adenosil-L-Metionina 20mg/kg (SAMe) e Ômega 3. Além disso, é de extrema 
importância que a alimentação do animal seja rica em proteínas, vitaminas, suplementos minerais 
e nutrientes que promovam regeneração das células.

Conclusão: Em conclusão, os exames histopatológico e imuno-histoquímico foram efetivos para 
o diagnóstico definitivo, graduação do mastocitoma e auxílio na conduta terapêutica. Associada à 
cirurgia, a quimioterapia adjunta a terapia com fármaco corticoide mostrou-se eficaz no tratamento, 
entretanto, o acompanhamento clínico regular é crucial.

Referências: MELO, I. H. S. et al. Mastocitoma cutâneo em cães: uma breve revisão. Revista de Educação 
Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 11, n. 1, p. 38-43, 1 jan. 2013.

NATIVIDADE, F. S. et al. Análise de sobrevida e fatores prognósticos de cães com mastocitoma cutâneo. 
Pesquisa Veterinária Brasileira, p. 874-884, set. 2014.

PRADO, A. A. F. et al. Mastocitoma em cães: aspectos clínicos, histopatológicos e tratamento. Enciclopédia 
Biosfera, Centro Científico Conhecer, Goiânia, v.8, n.14; p. 21-63, jun. 2012.

WEBSTER, J. D. et al. Cellular proliferation in canine cutaneous mast cell tumors: associations with c-KIT 
and its role in prognostication. Veterinary Pathology, v.44, p.298-308, 2007.
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Introdução: A listeriose é uma doença grave em humanos, com elevada morbilidade, hospitalização 
e mortalidade, sendo causada pela espécie Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) (SAGOO 
et al., 2007). Com a indústria cada vez mais exigente, a utilização dos óleos essenciais em produtos 
cárneos se torna uma alternativa natural para substituir conservantes sintéticos, garantindo 
qualidade e segurança ao alimento. No presente estudo, o objetivo foi a utilização de OE de canela 
e orégano combinados como antimicrobianos frente à L. monocytogenes (CALO et al., 2015). 

Metodologia: Para a avaliação da eficiência dos óleos essenciais, foi realizado ensaios em ágar 
difusão. A atividade anti-listeria dos OE foram avaliadas com tratamentos de 100% orégano (T1); 
100% canela (T2); 80% orégano/20% canela (T3); 50% orégano/50% canela (T4); 20% orégano /80% 
canela (T5). O carvacrol (91.1%) foi o principal componente do OE de orégano e o cinamaldeído 
(85.55%) da canela. Primeiramente, foi distribuída em placas com meio Mueller Hinton, uma 
suspensão bacteriana equivalente a 0,5 da escala Mac Farland. Após 5 minutos, inoculou-se 80 
µL dos OE nas concentrações de 0,5%, 1%, 2%, 5% e 10% dos tratamentos T1 até T5 em poços de 
6 mm, que continham Dimetilsulfóxido (controle negativo) e álcool 70% (controle positivo), em 
seguida, foram incubadas a 37 ± 1 ºC por 24/48 h. O diâmetro da zona de inibição foi mensurado 
em milímetros. O teste de Concentração inibitória mínima foi realizado para verificar qual a menor 
porcentagem desses agentes capaz de inibir a bactéria. Depositou-se em uma placa de titulação 
de 96 poços 100 &#956;L da combinação 90 &#956;L de BHI e 10 &#956;L de DMSO em cada um 
e, em seguida, 100 µL dos tratamentos T1 a T5, realizando-se diluições seriadas de 1:1 até 1:128. 
Na etapa seguinte foi adicionado 30 µL da suspensão de L. monocytogenes (0,5 da escala Mac 
Farland), utilizando-se caldo BHI com DMSO (controle negativo) e álcool 70% (controle positivo). 
Posteriormente, as placas foram incubadas à 37 ± 1 ºC e a leitura realizada após 24/48 h. Alíquotas 
de 10 &#956;L dos poços sem turvação foram transferidos para placas de Palcam e incubadas 
a 37 ± 1 ºC por 24/48 h, registrando-se a menor concentração sem evidência de multiplicação 
bacteriana após este período. Todos os ensaios realizados em Agar Difusão mostraram ação sobre 
L. monocytogenes nas diferentes concentrações dos tratamentos, sendo que os tratamentos com 2%, 
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5% e 10% apresentaram halos de inibição entre 20-38mm e entre 08-20mm para as concentrações de 
0,5% e 1%. Para os ensaios de CIM nesse presente trabalho, foi selecionado a concentração de 5% 
do tratamento T4, por ter formado halo de inibição equivalente as concentrações de 2 e 10% e por 
considerar-se que esta diluição teria maior ação nos ensaios com matriz cárnea e microencapsulação. 
Os resultados da CIM mostraram que as concentrações de 2,5%, 1,25%, 0,625% e 0,3% ou seja, 
diluições de 1:1 ao 1:16 de todos os tratamentos apresentaram inibição de L. monocytogenes. 

Conclusão: A combinação dos OEs pretendia ampliar a ação dos seus princípios ativos. No 
entanto, a combinação destes manteve 43,16% de carvacrol e 46,09% de cinamaldeído, o que poderia 
representar diminuição da ação sobre L. monocytogenes, mas não se confirmou nos ensaios de 
Agar Difusão e/ou CIM, já que não houve diferença entre os tratamentos com OEs utilizados 
separados e em combinação.

Referências: CALO, J. R. et al. Essential oils as antimicrobials in food systems – A review. Food Control, v. 
54, p. 111–119, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.12.040

SAGOO, S. K. et al. Microbiological safety of retail vacuum-packed and modified-atmosphere-packed 
cooked meats at end of shelf life. Journal of Food Protection, v. 70, n. 4, p. 943-951, 2007. Disponível em: 
https://doi.org/10.4315/0362-028X-70.4.943.
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Introdução: As cidades estão sempre em constante evolução e uma crise humanitária e sanitária 
é uma grande causa de mudanças. Antes da pandemia do COVID-19, o Brasil registrava um déficit 
habitacional de 5,8 mi, junto ao aumento do desemprego, a alta no valor dos alimentos, diversas 
famílias perderam suas moradias e passaram a viver nas ruas ou em ocupações irregulares. 
Segundo pesquisa do IBGE (2019, a), 5,1 mi de residências estão em aglomerados subnormais 
–“forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins 
de habitação em áreas urbanas”. O Beira-trilhos em Passo Fundo–RS, é um destes que são muito 
afetados por estas crises. O problema que antes já era preocupante, agravou-se pois já vinha sendo 
fragilizado, sem direito à moradia e à cidade, com dificuldade de acessos; esta problemática é 
o foco do Projeto de Extensão Beira Trilhos e o presente trabalho aborda questões sobre a sua 
contextualização no cenário pandêmico.

Metodologia: A expressão “direito à cidade” surgiu em 1968, por Henri Lefebvre em seu livro 
“Le Droit à La Ville” (LEFEBVRE, 1968, a). Nessa época haviam diversos movimentos sociais 
que reivindicavam liberdade civil, respeito aos direitos humanos, oposição ao conservadorismo, 
entre outros. O conceito de cidade está relacionado ao vínculo que uma determinada sociedade 
estabelece com um certo território. Nem todo aglomerado urbano pode ser considerado uma 
cidade. De acordo com o jurista José Afonso da Silva (2010), a ideia de cidade está ligada a um 
núcleo urbano com sistema político, administrativo e econômico, que tenha como sede um governo 
municipal. Para o exercício da cidadania e da construção de uma sociedade equilibrada, o direito 
à cidade é fundamental, pois procura garantir a todos o direito de participar das decisões que 
digam respeito a ela. Dentro disso estão os direitos ao trabalho, à moradia digna, ao saneamento 
ambiental, saneamento básico, saúde, transporte público, lazer e informação. Trazendo para a 
realidade da comunidade Beira-trilhos em Passo Fundo, RS, é visível a falta da garantia desses 
direitos. Não há o mínimo de saneamento ambiental e básico para essas famílias terem uma vida 
digna, principalmente enfrentando uma crise sanitária. Segundo dados da campanha Despejos 
Zero (CAMPANHA despejo zero, 2021,c) no último ano, mais de 9 mil famílias sofreram com 
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ações de despejos pelo país e mais de 60 mil famílias seguem correndo risco de perderem seus 
lares. Somado a esses riscos, as famílias tiveram que se adaptar a um novo modelo de vida, onde a 
habitação se transformou em local de lazer e trabalho. Ou seja, quem antes já não possuía moradia 
digna que suprisse suas necessidades básicas, agora deveria também utilizar a casa como local de 
trabalho e estudo. Pessoas que vivem em condições como a do Beira-trilhos, enfrentam a perda de 
empregos, a alta nos alimentos e não tendo acesso a meios significativos de renda para arcar com 
os custos mínimos de vida, dentre eles, custos relacionados à habitação, transporte e alimentação. 
No ano de 2020, foi lançado pelo Governo Federal (2020,d) o programa Auxílio Emergencial, que é 
um benefício para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante 
a pandemia do Covid-19 (2020, e), foi uma grande iniciativa, porém seu acesso foi dificultado por 
falta de informações, acesso à internet e a aparelhos eletrônicos. A pandemia acentuou a diferença 
entre aqueles que estavam frequentando a escola presencialmente para a transição ao ensino 
remoto (2020, f), impondo uma lacuna aos estudantes de baixa renda, para acompanhar as aulas 
são necessários equipamentos adequados e acesso à internet. Com isso as crianças tiveram que 
ficar em casa, os pais tiveram que dobrar os seus cuidados, os impossibilitando de ir trabalhar e 
gerar renda. A falta de suporte, como internet, eletrônicos e afins, somados com as condições já 
citadas, tornou a aula a distância inviável para grande parte da comunidade.

Conclusão: O direito à moradia e à cidade é um espaço em disputa. Dessa maneira, discutir os 
desafios e as perspectivas que auxiliam a população que tem esses direitos negados é fundamental. 
Antes mesmo da realidade pandêmica, estas pessoas estavam em isolamento social, e a pandemia 
apenas escancarou a desigualdade social presente nas cidades.

Referências: Referência a): Aglomerados Subnormais. IBGE, 2019. Disponível em: <biblioteca.ibge.gov.
br>. Acesso em: 05 de agosto de 2021.

b): O QUE é direito à cidade? Instituto pólis, 2020.Disponível em: <polis.org.br/direito-a-cidade/o-que-e-
direito-a-cidade>. Acesso em: 05 de agosto de 2021.

c): Campanha Despejo Zero, 2021. Disponível em: < https://www.campanhadespejozero.org>.Acesso em: 
05 de agosto de 2021.Referência d): Governo Federal, 2020. Disponível em: <www.gov.br/pt-br >. Acesso 
em: 05 de agosto de 2021.

e): DIREITO à moradia: quais foram os impactos da pandemia de covid-19 na habitação?. Politize, 2021.
Disponível em: < www.politize.com.br/direito-a-moradia-e-pandemia-covid-19 >.Acesso em: 05 de agosto 
de 2021
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Introdução: A indústria da construção tem sido coordenada pelas diretrizes do mercado 
imobiliário,forçando o aumento no custo das moradias e aluguéis,o que ajuda o crescimento da 
cidade informal,que geralmente é construída em áreas de risco e sem planejamento.Em contraponto 
da maioria dos arquitetos,existem grupos voltados para o interesse social e coletivista,que formam 
parcerias com os movimentos sociais em prol da moradia.Lutar pela urbanização de favelas 
como maneira de efetivar o direito à moradia adequada é exercer cidadania,e é o que se espera de 
profissionais que se comprometem com a transformação social,já que é uma área essencialmente 
social,pois sem pensar na sociedade não se está produzindo arquitetura. O Projeto de Extensão 
Beira Trilhos se articula promovendo diálogo e buscando possíveis soluções para melhoria da 
qualidade de vida de quem se encontra nessa situação em Passo Fundo.Este trabalho apresenta 
alguns referenciais como propostas de alternativas e soluções desta problemática

Metodologia: A arquitetura social percorre diferentes áreas urbanas em diversos países 
como o Brasil,que é um país onde as favelas e os cortiços estão em grande parte da paisagem 
urbana,não apenas nas grandes cidades mas também no interior de todos os estados. 
Comunidades,vilas,favelas,assentamentos, são diversas formas para nomear esses aglomerados 
onde se encontram moradias populares no Brasil.Geralmente,são acompanhados por adjetivos 
como informal, ilegal, irregular,carregando uma condição de “não cidade”.Segundo Raquel 
Rolnik“é como se toda cidade fosse um imenso quebra-cabeças, feito de peças diferenciadas, 
onde cada qual conhece seu lugar e se sente estrangeiro nos demais” (ROLNIK, 1995, p. 40). 
A urbanista enfatiza que a intenção da segregação socioespacial é sustentada por motivos 
econômicos e políticos: econômicos porque a terra urbana é mercadoria do setor imobiliário, e, 
políticos, pois“(...)a segregação é produto e produtora do conflito social.”Apesar de décadas de 
discussão referente às maneiras de construção e gestão de habitação social,seja executando novas 
unidades ou melhorando as existentes,ainda não se encontrou fórmulas definitivas. Pesquisar e 
analisar grupos, e formas de intervenção se torna necessário.O grupo Teto Brasil se mobiliza para 
a promoção da vivência múltipla e plural, procurando solucionar os problemas das famílias que 
vivem em condições vulneráveis (TECHO, 1997, a).O modelo de trabalho possui base na conexão 
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da comunidade e o voluntariado.Juntos,organizam e executam soluções concretas para a moradia 
digna das famílias e comunidades.Esse feito é realizado pelos voluntários e com o auxílio de 
doações e em parcerias com algumas empresas.Em Belo Horizonte, o Arquitetura na Periferia 
(2019, b) tem o objetivo de melhor da qualidade de vida das mulheres, onde elas são apresentadas 
às técnicas, práticas de projeto e planejamento da obra, e recebem um microfinanciamento para que 
comandem as reformas de suas casas. O coletivo busca dar autonomia, aumentar a capacidade de 
análise, planejamento e cooperação, ocasionando um aumento na autoestima.No Distrito Federal se 
encontra um coletivo chamado PANÃ Arquitetura Social (UIARIO, 2021,c),que é uma organização 
sem fins lucrativos,voltada para ações de melhorias das condições de vida de população de baixa 
renda,por meio de assistência técnica e social Este coletivo já realizou mutirões de bioconstrução e 
construções em territórios indígenas.Visando atender estas demandas, a Lei de Assistência Técnica 
Pública e Gratuita assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto, construção, reforma e ampliação de habitação de interesse social, como 
parte integrante do direito social à moradia. Segundo o Conselho de arquitetos e urbanistas (CAU-
BR, 2021, d), a ATHIS “não é uma ação voluntária e sim uma responsabilidade profissional, que 
visa atender uma demanda urgente das cidades brasileiras e das populações vulneráveis.

Conclusão: Estudantes e arquitetos têm obrigação de produzir conhecimento conforme 
a realidade,observando com sensibilidade aqueles que são esquecidos pelo poder público.
Processos sociais devem ser parte fundamental da produção do saber arquitetônico, impulsionar 
a transformação social, e a reconstrução da democracia, tornando os direitos humanos efetivos e 
auxiliando aqueles que têm sua cidadania negada.

Referências: Referência (a): TETO BRASIL. TECHO,2019 Disponível em: < https://www.techo.org/ 
Acesso em: 04 de agosto de 2021.

Referência (b): O PROJETO, Arquitetura na Periferia, 2019. Disponível em: < https://
arquiteturanaperiferia.org.br/>. Acesso em: 04 de agosto de 2021.

Referência (c): FRAGILIDADES e desigualdades. UIA2021RIO, 2021 Disponível em: < https://www.
uia2021rio.archi/>. Acesso em: 05 de agosto de 2021.

Referência (d): KIT DE Informações para Profissionais, CAU BR, 2021. Disponível em: < caubr.gov.br/
moradiadigna>. Acesso em: 04 de agosto de 2021.
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Introdução: O material didático-pedagógico foi desenvolvido pelos acadêmicos do VII nível do 
curso de Artes Visuais (licenciatura) da Faculdade de Artes e Comunicação – FAC, como oficina, 
denominada “Ilustração: Protagonizando quadrinhos”, que foi proposta pela disciplina de Estágio 
Supervisionado III. A oficina teve participação de 11 alunos, com idade entre 11 e 14 anos, sendo 
realizada nas quintas-feiras, com um total de 12 horas/aula. O intuito da metodologia adotada 
para essa oficina foi a compreensão do processo criativo da criação de quadrinhos e personagens, 
através de práticas e de fundamentação teórica. Pode-se criar com os participantes da oficina, um 
personagem com personalidade, um enredo, cenário e diagramação de história em quadrinhos. A 
temática da produção desse material se justifica pela necessidade da percepção artística da cultura 
local pelos alunos do ensino fundamental e médio, considerando as manifestações e expressões 
populares do contexto regional como fator de identidade.

Metodologia: Pela necessidade e escassez de estudos a respeito da produção dos artistas 
contemporâneos rio-grandenses, surgiu a ideia de trazer para a sala de aula, uma maior percepção 
da cultura local pelos alunos da educação básica, considerando a arte na educação como 
expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e o 
desenvolvimento pessoal. O conhecimento da cultura local reforça a identidade do sujeito, gerando 
pertencimento em um contexto que lhe garante base para seus objetivos, produções e trabalho, 
ou seja, do imaginário e do simbólico. Apropriando-se do trabalho de artistas como Santiago, 
Edgar Vasques e Sampaulo, pretende-se contribuir na formação cultural dos alunos. É vital que 
os sujeitos conheçam sobre a própria cultura, por uma questão de identidade do sujeito, e sem 
o conhecimento da arte de uma sociedade, só podemos ter conhecimento parcial de sua cultura. 
A função das artes na formação da identidade, como nos afirma Barbosa (2018 “supera o estado 
de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence.”). As atividades práticas 
da oficina dividiram-se entre fundamentação teórica e propostas práticas, trazendo exemplos em 
imagens para colaborara na compreensão individual de cada participante quanto a criação de 
personagens, seus biotipos, elementos configurativos dos quadrinhos, diagramação e organização 
de uma história em quadrinhos. 
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Conclusão: O desenvolvimento da prática educativa realizada por meio do estágio supervisionado 
III pode nos trazer experiências significativas, o contato com o universo escolar é de extrema 
importância para os acadêmicos de licenciatura, bem como a inovação no modo de ensinar arte-
educação, tendo em vista as distintas formas e contextos que podem ser explanado os conteúdos 
relacionados a arte atualmente.

Referências: Barbosa, Ana Mae. “Processo civilizatório e reconstrução social através da arte.” Anais do XII 
Simpósio Internacional Processo Civilizador (2009).
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Introdução: O presente estudo apresenta a produção do material educativo que foi realizado por 
meio de algumas entrevistas e pesquisas sobre arte do Rio Grande do Sul e seus artistas, buscamos 
aqui trazer pela voz da artista Viviane Diehl, compartilhando um pouco da sua trajetória artística 
que de alguma forma nos causam interesse e nos inspiram com suas obras. A realização do estudo 
neste formato aconteceu em função da pandemia Covid-19.A educadora artista Viviane Diehl 
trabalha com Artes Visuais de maneira ampla, contemplando majoritariamente a arte cerâmica, 
trás através de produções e pesquisas temas que têm ligação à natureza e ao meio ambiente. O 
material educativo foi produzido por meio de entrevista, que foi gravada com a devida autorização 
e gerou um material em formato de vídeo. 

Metodologia: O material educativo apresenta a temática Artistas Rio-Grandenses, com o título 
“ Perspectiva Poética: Vozes gaúchas”, onde os alunos foram desafiados a realizar entrevista 
com um artista convidado, as questões trazidas durante a entrevista foram elaboradas através 
de uma pesquisa prévia sobre artistas gaúchos contemporâneos, com ênfase nas obras dos 
artistas escolhidos, este estudo traz como foco a importância do Artista enquanto pesquisador e 
educador, trazendo como referência a educadora artista Viviane Diehl. Mesmo sendo uma área em 
ascensão, pouco se fala sobre a importância do artista educador, que mescla seus conhecimentos 
técnicos e didáticos, proporcionando experiências estéticas únicas aos alunos de educação básica e 
superior, a pesquisa sobre essa área torna-se ainda mais importante quando se trata de um curso 
de licenciatura plena, sabe-se que ao falar de arte logo imagina-se indivíduos com habilidades 
plásticas, o presente trabalho trás a outra face do ensino da arte, onde o conhecimento teórico é tão 
importante quanto o técnico, ao passo em que mostra a capacidade da pessoa humana em ser mais 
que apenas uma coisa, tornando-se o binômio artista-educador. Aprofundando-se no assunto é 
possível encontrar profissionais gaúchos atuantes, como por exemplo, a artista-educadora Viviane 
Diehl que utiliza-se de seus conhecimentos artísticos para enriquecer o processo criativo de seus 
alunos. Em constante evolução, a artista afirma que a formação continuada é importantíssima no 
processo de construção artística e pedagógica do profissional de arte, artista-educadora, já realizou 
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diversas pesquisas na área da educação, cerâmica e artes visuais de maneira geral, com formação 
acadêmica em Artes visuais Licenciatura, continuou agregando conhecimento ao seu currículo, 
sendo hoje Artista-educadora, pesquisadora, mestre em educação, arteterapeuta, especialista 
em cerâmica, e doutora em educação. Ceramista, a artista explora as possibilidades da cerâmica, 
produzindo obras com tamanhos diversos, desde muito pequenos a muito grandes, em sua.s 
exposições pode-se perceber uma evolução das obras, como uma caminhada artística trazendo os 
conceitos de aberto e fechado, além de produzir com serigrafia em cerâmica. A artista traz em suas 
obras elementos da natureza, como florestas, luas, além de desenvolver projetos artísticos através 
do estudo de povos originários. 

Conclusão: Por conta da produção do material educativo teve-se a possibilidade de aproximação 
com o artista pesquisado, trazendo ganhos pedagógicos e profissionais enquanto estudante de 
Artes Visuais

Referências: DIEHL, Viviane. Portfólio : Viviane Diehl. Disponível em: https://vivianediehl0.wixsite.
com/. Acesso em: 4 jul. 2021.
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Introdução: A disciplina do Estágio Supervisionado III deu-se por meio de oficinas realizadas 
em parceria ao Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em virtude do momento pandêmico 
devido à Covid-19, o presente material didático-pedagógico refere-se à oficina “Criando e 
Colorindo Personagens” que contou com a participação de 5 alunos com idades entre 11 e 14 anos, 
os encontros aconteceram nas quartas-feiras a tarde totalizando 12 horas/aula, sendo ela dividida 
em 6 encontros com 2 horas de duração, das 15:00 às 17:00 horas, dentro do período vigente de um 
mês, iniciado dia 05 de maio e finalizado no dia 09 de junho. A metodologia da oficina foi pensada 
com o propósito de incentivar os adolescentes a expressarem sua criatividade, personalidade e 
sentimentos através da criação de um personagem, entendo o impacto das cores e formas sobre o 
desenho. 

Metodologia: A disciplina do Estágio Supervisionado III deu-se por meio de oficinas realizadas 
em parceria ao Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em virtude do momento pandêmico 
devido à Covid-19, o presente material didático-pedagógico refere-se à oficina “Criando e 
Colorindo Personagens” que contou com a participação de 5 alunos com idades entre 11 e 14 
anos, os encontros aconteceram nas quartas-feiras a tarde totalizando 12 horas/aula, sendo ela 
dividida em 6 encontros com 2 horas de duração, das 15:00 às 17:00 horas, dentro do período 
vigente de um mês, iniciado dia 05 de maio e finalizado no dia 09 de junho. A metodologia da 
oficina foi pensada com o propósito de incentivar os adolescentes a expressarem sua criatividade, 
personalidade e sentimentos através da criação de um personagem, entendo o impacto das cores 
e formas sobre o desenho. Pensando nos benefícios que a criação de personagens traz para os 
estudantes, a oficina “criando e Colorindo personagens” foi pensada para instigar no adolescente 
a criatividade, fundamentada nas obras da artista plástica Rio-grandense Zoravia Bettiol, a oficina 
teve como principal objetivo trabalhar em séries, onde em todos os encontros os participantes foram 
desafiados a criar personagens, resultando em uma série de personagens antes do personagem 
final. A arte enquanto processo criativo trabalha teoria e prática, para um melhor aproveitamento 
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e entendimento das propostas, com isso, a cada encontro foi trazido aos alunos contextos teóricos 
que embasavam os desenhos. A oficina iniciou-se com a observação do eu, trazendo como aliado 
ao desenho a fotografia, onde os participantes puderam capturar suas próprias expressões para 
que estas fossem posteriormente desenhadas, a fim de criar um personagem único baseado nos 
traços de cada aluno. No decorrer dos encontros os alunos puderam aprender sobre o conceito das 
cores, proporção, formas geométricas e técnicas de luz e sombra, ponto de luz e degradê com lápis 
grafite e colorido. Posteriormente os alunos foram desafiados a montar expressões faciais, além de 
criar personagens com personalidades e características únicas.

Conclusão: Para os participantes a oficina proporcionou uma experiência artística diferente 
da vivida dentro do ensino formal, podendo aproveitar do ambiente de descontração oferecido 
pela oficina para criar com criatividade e expressividade, enquanto para o acadêmico foi possível 
vivenciar a docência, contribuindo para sua jornada profissional

Referências: GUILLAUME, Paul. As origens da ideia da forma. Paris, França: Flammarion, 1937. 
HELLER, Eva. A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão. Tradução de Maria Lúcia 
Lopes da Silva. 1ª Edição. São Paulo: Gustavo Gili, 2013. Título original: Wie Farben auf Gefühl und 
Verstand wirken: Farbpsychologie, Farbsymbolik, Lieblingsfarben, Farbgestaltung
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Introdução: O Brasil se destaca na produção de suínos e, atualmente, é o quarto maior produtor 
e exportador mundial de produtos derivados de suínos. Na suinocultura, a sanidade é um quesito 
importante e a ocorrência de doenças é um fator comprometedor que restringe o acesso ao 
mercado internacional. A circovirose suína, por exemplo, tem alta morbidade e é responsável por 
causar altas perdas econômicas. A circovirose é causada por um vírus DNA de fita simples, não 
envelopado pertencentes ao gênero Circovírus, família Circoviridae, denominado de circovírus 
suíno (PCV). Há pelo menos 3 genótipos do PCV (PCV-1, 2 e 3) destes apenas o PCV-2 e 3 tem sido 
associado a patologias. No presente estudo, nosso objetivo foi avaliar o teste da reação em cadeia 
da polimerase multiplex (mPCR) para detecção simultânea destes vírus em suínos.

Metodologia: A pesquisa fundamentou-se na realização de um método de diagnóstico 
conhecido como reação em cadeia da polimerase (PCR). Essa técnica consiste em produzir in vitro 
cópias de fragmentos específicos de ácidos nucleicos, sendo utilizado uma molécula de DNA 
molde para produzir novas moléculas similares. Para o diagnóstico do PCV, a técnica de PCR 
foi aplicada em amostras de DNA extraída do soro e fezes de suínos de diferentes estágios da 
produção – maternidade, creche, terminação e matrizes. As amostras utilizadas foram cedidas por 
uma empresa especializada no diagnóstico de patologias suínas. No laboratório de Imunologia e 
Microbiologia Avançada da Universidade de Passo Fundo (UPF) procedeu-se com a realização 
do diagnóstico por meio da técnica de PCR, sendo as amostras utilizadas testadas para PCV-1, 2 
e 3. Os primers para amplificação do TTSuV 1 e 2, CyCV e PBoV foram selecionados a partir de 
estudos anteriores (YANG et al., 2019) e com base na sequência genética destes vírus disponível 
no GeneBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Para a realização da PCR, foi utilizado 
12,5ul de Master mix, 0,5 ul (10 uM) de primers específicos para cada genótipo, 5ul de DNA de 
cada amostra e água para PCR para atingir um volume final de 25ul. Todas as amostras foram 
previamente testadas a partir de uma PCR uniplex, para posterior realização de uma PCR 
multiplex (mPCR). Para o desenvolvimento da PCR uniplex para PCV2 e para PCV3 foi utilizado a 
temperatura de anelamento indicada previamente (YANG et al., 2019): 62°C para PCV2 e 55°C para 
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PCV3. Após a realização da técnica, observou-se que em ambos os casos, tanto para PCV2 quanto 
para PCV3, essa temperatura não permitiu o anelamento dos primers. Então, como não ocorreu 
amplificação, as temperaturas utilizadas foram alteradas para 58°C e as PCRs foram repetidas. 
Com a mudança da temperatura, observou-se amplificação apenas do PCV2. Para amplificação 
do PCV-3 foi necessário adicionar 1% de dimetilsulfoxido (DMSO) na reação. Para a leitura, as 
amostras amplificadas foram analisadas por eletroforese em gel de agarose. Até o momento, 
diversas amostras foram positivas para PCV-2 e 3 e nenhuma para PCV-1.

Conclusão: A PCR permitiu avaliar diferentes animais para o circovírus, contribuindo para o 
diagnóstico e avaliação sanitária de rebanho. Na pesquisa, observou-se amplificação apenas do 
PCV-2 e 3, que o são os principais genótipos encontrados em suínos e responsáveis por altas perdas 
econômicas. Os próximos ensaios serão direcionados para a amplificação conjunta do PCV-2 e 3.

Referências: Hass, Dionei Joaquim., Torres, Ana Carolina Doyle. Aplicações das técnicas de PCR 
no diagnóstico de doenças infecciosas dos animais. Revista Científica De Medicina Veterinária, [s. 
l.], v. 26, p. 1679–7353, 2016. Disponível em: http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_
destaque/5D3Iu05EHeEnqPl_2017-1-12-8-29-47.pdf

YANG, Keli et al. Development of a multiplex PCR to detect and discriminate porcine circoviruses in 
clinical specimens. BMC infectious diseases, [s. l.], v. 19, n. 1, p. 778, 2019. Disponível em: https://doi.
org/10.1186/s12879-019-4398-0

National Center for Biotechnology Information – GenBank. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/genbank/ (Acessado em outubro de 2020).
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Introdução: Os sarcomas de tecidos moles (STM) são um grupo de neoplasias malignas, 
que possuem origem mesenquimal. Essas neoplasias acometem principalmente pele e tecido 
subcutâneo, mas podem atingir qualquer localização anatômica. Possuem difícil diferenciação entre 
si, justamente por apresentarem comportamento e características celulares muito semelhantes. 
O desenvolvimento de STM foi descrito relacionado com lesões prévias, infecções parasitárias, 
traumas e implantes, mas na maioria dos casos a origem é desconhecida (BRAY, 2016). O STM é 
considerado localmente invasivo, infiltrando os planos fasciais por meio de projeções, resultando 
em frequentes recidivas e, em contrapartida, metástases incomuns, variando de acordo com o tipo. 
Essa doença é mais comumente observada em cães de meia-idade e idosos, de médio e grande 
porte, não possuindo predisposição por raça ou sexo. O objetivo do relato de caso foi descrever um 
sarcoma de tecido mole grau II, no membro pélvico direito de um canino.

Metodologia: Foi realizado o atendimento de um canino fêmea, S.R.D, de oito anos, pesando 
20 kg, com histórico anterior de dermatite. No exame físico, constatou-se três nódulos mamários, 
localizados na M5 direita, M3 direita, M2 esquerda e um nódulo localizado no membro pélvico 
direito. Os demais parâmetros avaliados no exame clínico não apresentaram alterações. Para 
avaliação do estado do animal, foram solicitados exames laboratoriais, como hemograma e 
bioquímicos, que apresentaram seus resultados dentro do intervalo de referência para a espécie. O 
exame ultrassonográfico foi realizado com o objetivo de buscar possíveis metástases, mas apenas 
constatou-se que o fígado estava diminuído de tamanho. Como o paciente apresentava tumores 
de diferentes dimensões, foi solicitada a realização de exame citológico, sendo todas as amostras 
coletadas através da técnica de punção não aspirativa por agulha fina. A massa encontrada na 
M5 esquerda apresentava consistência firme, irregular, bem delimitada, móvel e sem sinais de 
inflamação/necrose e seus achados citológicos sugeriram uma neoplasia epitelial maligna, 
possivelmente um carcinoma mamário complexo. A massa encontrada no membro pélvico 
direito apresentava consistência firme, aspecto regular, bem delimitado, aderido e sem sinais de 
inflamação/necrose. Os resultados citológicos sugeriram uma neoplasia mesenquimal maligna, 
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possivelmente um tumor de parede perivascular. O nódulo encontrado no peitoral apresentava 
consistência flácida, móvel, regular, sem sinais de inflamação/necrose. Os resultados citológicos 
sugeriram uma neoplasia mesenquimal benigna, possivelmente um lipoma. O nódulo próximo a 
M3 esquerda apresentava consistência firme, bem delimitado, móvel e sem sinais de inflamação, 
tendo o resultado do exame citológico inconclusivo. Foi recomendado a remoção de todos os 
tumores, mas o tutor optou apenas pela remoção do sarcoma no membro pélvico direito, que 
foi removido cirurgicamente por meio da amputação alta do membro. Após a cirurgia, realizou-
se um exame histopatológico do membro amputado, estando o nódulo no metatarso, possuindo 
formato arredondado, superfície regular e consistência macia a firme. Ao corte, era homogêneo e 
brancacento, não havendo envolvimento ósseo. Na microscopia, foi identificado uma proliferação 
densamente celular, localizada em derme profunda e no subcutâneo, apresentando ora arranjo 
denso/sólido eosinofílico, ora padrão de paliçada e, por vezes, formando espirais perivasculares. 
O pleomorfismo encontrado foi de moderado a elevado, também sendo encontrado células 
multinucleadas e áreas de necrose tumoral. Com o resultado do exame histopatológico, confirmou-
se o diagnóstico para sarcoma de tecidos moles de grau II. No pós-operatório, também foram 
realizados os exames de rotina, observando um leucograma de estresse crônico. 

Conclusão: O STM é uma neoplasia comumente encontrada na rotina clínica, que muitas vezes 
apresenta chances de recidiva, podendo evoluir para metástases. O diagnóstico só pode ser 
confirmado por meio de um exame histopatológico, entretanto, o exame citológico e de imagem 
constituem ferramentas importantes na conduta e também na escolha do tratamento.

Referências: BONETTI, N.M.D.; MENEZES, M.S.; FAVARETTO, V.V.. Avaliação de sarcoma de tecidos 
moles em um cão: relato de caso. Revista Uningá Review, v. 34, n. S1, p. 24-24, 2019.

DE CASTRO, P.F.; CAMPOS, A.G.; MATERA, J.M.. Sarcoma de tecidos moles em cães: a ressecção 
cirúrgica cura?. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 17, 
n. 2, p. 48-54, 2019.

SILVEIRA, M.F. et al. Sarcomas de tecidos moles em caninos e felinos: aspectos epidemiológicos e 
patológicos. Revista Acadêmica Ciência Animal, v. 12, n. 3, p. 157-172, 2014.
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Introdução: Muitos são os desafios enfrentados pelas crianças e adolescentes cujos pais estão 
em processo de separação, seja esta fática ou judicial, situação que, como se sabe, possui grande 
influência psicológica sobre as partes envolvidas. Contudo, merece destaque a alienação parental, 
prática que consiste na manipulação psicológica da prole, com o intuito de que esta manifeste 
um sentimento de revolta contra o outro genitor, costumeiramente, aquele que não detém a sua 
guarda. Assim, os filhos tornam-se vítimas dessa alienação, o que desencadeia uma série de 
impactos negativos no seu desenvolvimento. Frente a isso, considerando que a mediação vem 
sendo utilizada cada vez mais como método de resolução de conflitos familiares, o presente 
trabalho busca verificar qual o papel da mediação familiar na resolução dos conflitos relacionados 
à alienação parental, visando sempre a garantia do melhor interesse da criança e do adolescente.

Metodologia: De início, verificou-se, por meio da revisão bibliográfica (artigos e legislação 
pertinente), no que consiste a alienação parental e quais são os efeitos causados às crianças e 
adolescentes vítimas desta prática. Em seguida, utilizando-se do método dedutivo, analisou-se a 
aplicabilidade da mediação como instrumento de resolução de conflitos relacionados à alienação 
parental. Em atenção aos dados coletados com a pesquisa, foi possível constatar que a alienação 
parental consiste, de acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 12.318/2010, na interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente, no ambiente familiar, praticada por um dos 
genitores, pelos avós ou outra pessoa responsável pelos seus cuidados, com o intuito de que o 
filho passe a repudiar o genitor alienado, causando prejuízos à criação e manutenção de vínculos 
com este. Ainda, o referido artigo aborda exemplos de alienação parental, como a realização de 
campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; 
o prejuízo do exercício da autoridade parental e do contato da prole com o genitor; assim como a 
perturbação do exercício do direito de convivência familiar. Frisa-se que o citado Diploma Legal 
determina, em seu artigo 3º, que a prática da alienação parental viola o direito fundamental da 
criança e do adolescente à convivência familiar saudável, visto que resta prejudicado o vínculo 
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afetivo com o genitor alienado e com o grupo familiar, consistindo a conduta em abuso moral contra 
a criança ou o adolescente e em descumprimento dos deveres atinentes à autoridade parental ou 
advindos de tutela ou guarda. Dessa forma, verifica-se, consequentemente, a violação do princípio 
da proteção integral, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal. Assim, uma vez instaurado 
o conflito familiar, em razão da alienação parental praticada contra a criança ou o adolescente, a 
mediação familiar revela-se como um instrumento fundamental na amenização dos severos efeitos 
da prática no desenvolvimento das vítimas, bem como na prevenção do agravamento da situação 
de vulnerabilidade a que se encontram expostas as partes. Isso porque a mediação extrapola os 
trâmites convencionais do processo judicial, permitindo, em atenção à complexidade e peculiaridade 
dos casos de conflitos familiares, buscar uma solução com a participação ativa das partes, que 
são incentivadas pelo mediador a expressarem seus pensamentos, visando o restabelecimento da 
comunicação entre estas, e encontrarem, conjuntamente, uma saída adequada para a situação que 
ensejou o conflito, sempre visando o benefício dos filhos menores, a fim de amenizar os efeitos da 
circunstância traumática a que foram expostos. Ademais, a mediação familiar se mostra adequada 
ao caso em estudo, em virtude do caráter pedagógico das medidas passíveis de aplicação ao 
alienador, uma vez que a mediação busca a construção do diálogo, possibilitando um momento de 
reflexão e aprendizagem entre as partes. 

Conclusão: Conclui-se que os impactos da alienação parental nas crianças e adolescentes podem 
ser amenizados com a mediação familiar, que é um método adequado para resolução de conflitos 
desta natureza, diante da forma humanizada com que proporciona às partes um local seguro 
para desenvolverem o diálogo, com base na Comunicação Não-Violenta, encorajando-as a, juntas, 
vislumbrar uma solução para o conflito.

Referências: PARANAGUÁ, MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Mediação familiar – possibilidades 
e limites frente a alienação parental. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Direito) - 
Universidade Católica do Salvador, Brasil, 2020.

KUNDE, B. M. M.; CAVALHEIRO, R. A. A. Mediação familiar: um caminho para a solução da alienação 
parental nos conflitos familiares. XIII Seminário Internacional Demandas Sociais Públicas na Sociedade 
Contemporânea & IX Mostra Internacional de Trabalhos Científicos, 2016, ISSN 2358-3010.

BRASIL. LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010, Brasília, DF, 26 ago. 2010.
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Introdução: A escola é um local onde os alunos aprendem sobre os mais diferentes assuntos. 
É também o local onde famílias e professores compartilham vivências com as crianças e juntos 
trabalham em prol do desenvolvimento saudável dos alunos. A escola da primeira infância então, 
torna-se um lugar mais propicio ainda para o desenvolvimento destas trocas, afinal as crianças 
passam mais tempo lá e estão numa fase de desenvolvimento onde muitos processos importantes 
ocorrem, tais como o desfralde, a introdução alimentar, entre outros. Sendo assim, as escolas de 
educação infantil tornam-se um campo rico para intervenções em promoção a saúde, pois através 
delas podemos chegar até as crianças, seus pais e seus educadores. 

Metodologia: : A escola Municipal de Educação Infantil Francisco Luiz Biancini está localizada 
no loteamento Jabotical, na cidade de Passo Fundo. A escola conta com 19 professores e 210 alunos 
de 6 meses a 5 anos. Os alunos moram nos entornos da escola, a maioria de famílias de classe 
média baixa, com pais que trabalham o dia inteiro e por isso deixam seus filhos em turno integral 
na escola. Muitos pais apresentam baixa escolaridade e acabam recebendo pouca orientação 
sobre os cuidados necessários para o desenvolvimento saudável de seus filhos. Através de aulas 
expositivas online síncronas foi levado informações e orientações sobre temas pertinentes a saúde 
das crianças. Sete aulas foram destinadas aos adultos responsáveis pelas crianças, usando a teoria 
numa linguagem adequado ao entendimento dos participantes. Três aulas foram destinadas as 
próprias crianças. Estas aulas tiveram uma duração média de 30 minutos e explicaram os conteúdos 
teóricos de forma lúdica, com histórias, vídeos e imagens. 

Conclusão: Ao final do projeto pudemos perceber que muitas famílias não tinham conhecimento 
sobre alguns temas falados e através das avaliações realizadas por eles os temas que sentiam 
necessidade de saber foram contemplados pelas alunas em suas aulas. A escola é um espaço rico, 
onde podemos contemplar vários públicos que convivem com crianças, sendo necessários que 
ações como esta continuem existindo.

Referências: -
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Introdução: Atualmente a palavra sintoma é utilizada amplamente em diversos contextos, no 
entanto possui significados diferentes em cada disciplina. O sintoma é apresentado na maioria das 
vezes como algo incômodo e estranho, e seu desejo, portanto, é a cura. Na medicina, cabe ao médico 
dar sua significação a queixa do paciente, decifrando o sintoma e identificando-o como sinal ou 
não de uma doença. Na psicanálise, no entanto, o sintoma é tomado em outra dimensão, onde 
sua significação deve ser dada pelo próprio paciente. O sintoma nas obras de Freud não é linear, 
mas todos os conceitos concordam em um aspecto: o sintoma não é um mero comportamento com 
descrição objetiva como apresentado no contemporâneo pelo DSM. Compreender o conceito de 
sintoma, portanto, se torna fundamental aos psicólogos clínicos, uma vez que esse conceito orienta 
a prática terapêutica. 

Metodologia: O presente trabalho, denominado ensaio crítico, buscará compreender o sentido do 
sintoma para a psicanálise, buscando fazer uma interlocução com a prática clínica psicanalítica. Num 
primeiro momento será apresentado a importância de falar-se do sintoma na clínica psicanalítica. 
Em seguida faremos um percurso pelo conceito de sintoma nas obras freudianas fazendo algumas 
interlocuções com Lacan e por fim abordaremos o tratamento do sintoma na prática clínica. A 
psicanálise inicia-se com os estudos de Freud com as histéricas, quando ele resolve dar voz àquelas 
mulheres que até então tinham seus sintomas tratados somente como algo orgânico, desligado do 
sujeito e, portanto, sem relação com a sua história. Nestes estudos Freud diz que as histéricas são 
um produto de um conflito psíquico gerado por um evento traumático nos tempos precoces e que 
não aparece no estado de vigília. Em 1920 Freud pública “Além do Princípio do Prazer” e apresenta 
uma nova concepção do aparelho psíquico e com ela as dificuldades no trabalho com a resistência 
e a compulsão a repetição. A partir de então o sintoma passa a ter outras duas significações: a de 
sintoma como mensagem e a de sintoma como satisfação pulsional. (FONTES; MAIA; MEDEIROS, 
2012).Diante de tantas informações a respeito do sintoma nas obras Freudianas, o que cabe a nós 
na prática clínica psicanalítica? Como trabalhar o sintoma? A compreensão do sintoma segue o 
mesmo funcionamento dos outros fenômenos inconscientes e através da associação livre espera-
se que o paciente revele tudo que lhe veem a mente, certo que os pensamentos e lembranças tem 
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relação com o sintoma. Quando no tratamento podemos atribuir um sentido às repetições elas 
encontram sua finalidade e os sintomas podem cessar.

Conclusão: Ao estudar os textos de Freud podemos perceber que a concepção do sintoma foi 
mudando no decorrer de seus escritos, no entanto, é importante ter claro que uma concepção não 
substitui a outra. Diante de tanta sabedoria cabe a nós nos apropriar de tanto conhecimento e fazê-
lo valer na clínica contemporânea. 

Referências: MAIA, A.B; MEDEIROS,C.P; FONTES,F. O conceito de sintoma na psicanálise: uma 
introdução. Estilos da Clínica.17(1),44-61, 2012.
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Introdução: A Anatomia é uma disciplina fundamental, não apenas como uma cadeira da 
faculdade de Medicina, mas também como uma ciência que abre portas para o entendimento 
do corpo humano como um todo. Na Faculdade de Medicina de Passo Fundo, esta disciplina 
destaca-se pela importância com que é vista e um dos meios de como isso é mostrado é através da 
promoção de monitorias pelos alunos. O objetivo deste relato de experiência é demonstrar o quanto 
a troca de conhecimentos entre alunos de diferentes níveis promove a expansão do conhecimento 
acadêmico e o quanto o ato de dar monitorias pode interferir na vontade de lecionar no futuro. 
Desse modo, justifica-se este trabalho pelo motivo de demonstrar o quanto o ensino prático tem o 
poder de transformar o estudo da Anatomia de modo didático, contribuindo à transversalidade 
dessa ciência na construção do conhecimento médico.

Metodologia: Desde o Egito Antigo, a Anatomia constituía uma ciência primordial na escola 
de Alexandria. Nesse sentido, a disciplina de Anatomia nas escolas médicas atuais faz-se como 
uma das matérias básicas e uma das mais relevantes na área da saúde. Na Universidade de Passo 
Fundo, a Anatomia destaca-se não apenas pela qualidade do ensino e dos professores, mas pelas 
monitorias. Elas funcionam, de modo prático em cadáveres, como um método complementar do 
estudo da Anatomia Médica, sendo ministradas por um total de 16 monitores, que, através de um 
processo seletivo, podem ingressar a partir do terceiro semestre. De modo geral, as monitorias 
ocorrem durante todo o período letivo e os monitores lecionam para os alunos das fases iniciais, 
do primeiro e segundo níveis. As monitorias ocorrem às noites no laboratório de Morfologia 
no campus 1 da UPF, com a frequência semanal, em que cada dupla de monitores lidera um 
pequeno grupo de alunos. Essa atividade engrandece tanto os monitores quanto os monitorandos. 
Quanto à perspectiva por parte do monitor, esta atividade vai muito além de ganhar horas e 
aprimorar o currículo. Simboliza um importante marco acadêmico para o monitor, o estimula 
a ter um ‘’diferencial’’ em relação aos outros alunos ao estudar mais aprofundado a Anatomia e 
o ajuda no amadurecimento como um todo, tendo a responsabilidade de ensinar corretamente 
seus monitorandos, fazer simulados, questões e auxiliar na correção de provas. Contribui 
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ao desenvolvimento de didática e ao falar em público; ser monitor é solidificar e concretizar a 
aprendizagem ao ensinar de modo prático, responsável e também divertido; é ter a perspectiva, 
desde cedo na faculdade, de como funciona o ofício do docente e, com certeza, para a maioria dos 
monitores, é a certeza de querer ser um professor no futuro. 

Conclusão: Haja vista a transversalidade do conhecimento científico centrado na Anatomia 
Médica, verifica-se que a monitoria de Anatomia atua não apenas como um apêndice, mas como 
uma atividade visceral dentro da Faculdade de Medicina. A vontade de ser monitor instiga o 
aluno a buscar por mais conhecimento, ter mais responsabilidades e, inclusive, ajuda a colocar 
tijolos na construção de futuros docentes.

Referências: TALAMONI, ACB. Anatomia, ensino e entretenimento. In: Os nervos e os ossos do ofício: 
uma análise etnológica da aula de Anatomia [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2014, pp. 23-37. ISBN 
978-85-68334-43-0. Available from SciELO Books .
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Introdução: Com a chegada das redes sociais, a sociedade se modificou profundamente em 
diversos aspectos, desde a maneira de se comunicar até a legitimidade do processo eleitoral. Nesse 
cenário, a presente pesquisa visa estudar as possíveis formas de manipulação on-line e, também, 
fomentar uma reflexão aos juristas no que toca aos novos desafios do direito contemporâneo e 
às soluções factíveis referentes à desinformação. A partir de pesquisa de revisão bibliográfica, 
pretende-se explicar como o voto e o resultado das eleições podem vir a ser manipulados pelas 
falsas informações e, também, como esse fato enfraquece a democracia. Pergunta-se como o Direito 
deve regular a proteção dos dados pessoais e como a vontade democrática pode ser influenciada 
pelas fake news. 

Metodologia: Com os avanços tecnológicos, as pessoas passam grande parte do seu dia on-line. 
Isso se tornou uma preocupação, pois os usuários trocaram jornais qualificados, com políticas e 
controle editoriais, por uma simples postagem de um desconhecido. Conforme o inciso XIV, art. 
5º da Constituição Federal, todos temos direito ao acesso à informação. Todavia, essa garantia 
está sendo abalada pelas famosas e, às vezes, indecifráveis, fake news, que atiçam emoções e se 
alastram pelo espaço virtual em segundos. De maneira paradoxal, o direito à informação se encontra 
vulnerável na própria Era da Informação. Em consonância com o documentário “O Dilema das 
Redes” (2020), as notícias são intencionalmente direcionadas a nós, i.e., cada cibernauta recebe 
um tipo de informação de acordo com os seus dados pessoais. Na pós-verdade, as pessoas são 
impedidas de expandir seus horizontes ou trocar de opinião. Cabe frisar que essa manipulação 
vai de encontro com a liberdade de pensamento assegurada constitucionalmente (art. 5º, IV) e 
instiga o extremismo, onde os usuários descartam opiniões contrárias de forma agressiva. Em 
oposição à dignidade da pessoa humana e aos objetivos fundamentais do Estado Brasileiro (art. 
3º, IV da Constituição Federal de 1988), o discurso de ódio surge para oprimir as “minorias” que 
já não possuem representatividade suficiente para exporem seus pensamentos e angústias. Desse 
modo, é axiomático que o ódio cala e ensurdece e a sociedade injusta, intolerante, antidemocrática 
e desarmônica, como é hodiernamente, é “apenas” o reflexo desse silêncio. Com as redes sociais, 
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todos nos tornamos criadores de conteúdo. Porém, o direito à liberdade de expressão não pode 
ser absoluto. Não é porque temos o direito de expor nossas convicções que, também, temos a 
liberdade de disseminar desinformação e/ou afrontar direitos da personalidade. Outrossim, 
de acordo com Janaína R. Santin (2017), o hábito de ler na Internet é direcionado pela leitura 
fast food, ou seja, os usuários já não querem mais ler textos extensos. Eles preferem uma leitura 
rápida que é preparada com celeridade e, assim como um hambúrguer que não é nada nutritivo, 
a leitura fast food é de péssima qualidade e, dificilmente, transmitirá algum conhecimento ao 
receptor. Nesse mesmo iter, a sociedade irrefletida está sendo manuseada, como um fantoche, 
afinal, “a repressão é condição do totalitarismo: quem não sabe o que quer, quer aquilo que lhe 
dizem que deve querer.” (WARAT, 1997, p.67). Através da leitura escassa de aprofundamento, da 
criticidade desestimulada e dos clusters homogêneos unificados com a propagação demasiada de 
desinformação, é indubitável que o voto dos brasileiros é maquiavelicamente manipulado pelas 
TICs e que “o retrocesso democrático hoje começa nas urnas.” (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p.16). 

Conclusão: Faz-se mister um processo de ensino e aprendizagem capaz de preparar as pessoas 
para lidar com a desinformação e seus efeitos. In fine, devemos resgatar o objetivo primordial das 
redes sociais: facilitar o acesso à informação e comunicação, sem debilitar relações e o convívio, 
nem afrontar as garantias fundamentais e, tampouco, enfraquecer a democracia. 

Referências: LEVITSKY, S.; ZIBLATT, D. Como as democracias morrem: 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2018;  
O dilema das redes. Direção de Jeff Orlowski. Estados Unidos da América: Exposure Labs, 2020. Netflix (94 
min);

SANTIN, Janaína Rigo. Estado, Constituição e Administração Pública no Século XXI: Novos Desafios da 
Cidadania e do Poder Local. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017;

WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito III: o Direito não estudado pela teoria jurídica 
moderna. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997.
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Introdução: É indubitável que as tecnologias, juntamente com a Internet e as redes sociais, nos 
trouxeram diversos benefícios e comodidades. Entretanto, a inteligência artificial e os algoritmos 
estão sendo usados para nos manipular e não é diferente na seara consumerista. Através de método 
de abordagem dedutivo e de procedimento bibliográfico, este resumo tem o intento de despertar 
reflexões sobre o consumismo e instigar a criticidade dos juristas no que tange à liberdade de 
escolha e o direito à informação de qualidade do consumidor na Internet. 

Metodologia: Já aconteceu de você procurar um produto no Google e, logo em seguida ao mexer 
nas suas redes sociais, aparecerem diversos anúncios relacionados ou semelhantes ao produto 
antes pesquisado? Provavelmente sim! Isso se dá porque a inteligência artificial utiliza os dados 
que espontaneamente damos a ela, v.g., nosso gosto musical, nossa comida favorita, nosso estilo 
de roupa, nossa rotina e, até mesmo, o nosso humor, para nos convencer a comprar cada vez mais. 
Nessa lógica, “os fornecedores direcionam seus anúncios publicitários a um determinado público 
já sabendo previamente que tem grande poder de persuasão e influência sobre eles” (BRITO; 
SILVA; 2020, p.95). Não se pode obliterar que, hodiernamente, vivemos na sociedade do desejo e 
da aparência onde os laços humanos são fragilizados e a materialidade impera. Nesse sentido, as 
pessoas deixaram de consumir por necessidade e compram tudo para satisfazer seus desejos e se 
adequar ao padrão social que, majoritariamente, é estereotipado por meio das redes sociais. Com 
os anúncios publicitários massacrantes e com o “ter” prevalecendo sobre o “ser”, o usuário passa a 
consumir por impulso, imatura e irracionalmente, apenas para ter um prazer momentâneo (típico 
da sociedade líquida - em alusão a Zygmunt Bauman). Logo, os algoritmos criam uma necessidade 
falsa e levam os usuários ao consumismo (consumo desenfreado), violando uma das mais 
importantes preocupações do Código de Defesa do Consumidor: a formação saudável da vontade 
do consumidor (AFONSO, 2020, p.316). À vista disso, suscita um dos motivos da problemática 
do superendividamento, pois as empresas que promovem as campanhas publicitárias “utilizam a 
falta de informação do consumidor para coagi-los a comprar o que não se precisa com o dinheiro 
que não tem” (SANTOS, 2015 grifo nosso). Cabe gizar que todo o consumidor é vulnerável (art.4º, I 
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do CDC), porém o consumidor digital tem sua vulnerabilidade ao quadrado justamente por causa 
desses bombardeamentos de anúncios. Nessa relação assimétrica, o direito à informação (um 
dos princípios fulcrais da proteção ao consumidor) e a liberdade de escolha (art.6º, II do CDC) é 
imprescindível para que que o consumidor, que já está abaixo do fornecedor “[...] tenha condições 
de ser bem informado e, assim, ter informações suficientes e verdadeiras para escolher livre e 
conscientemente” (AFONSO, 2020, p.316), evitando o consumismo e o superendividamento. 

Conclusão: In fine, se faz mister considerar a proteção dos dados pessoais como um direito 
fundamental e, sobretudo, maximizar as políticas públicas no que diz respeito à educação para o 
consumo com o desígnio de preparar os usuários com criticidade. Afinal, as tecnologias vieram 
para facilitar nossas vidas e cabe a nós (consumidores e fornecedores) usá-las de maneira refletida. 

Referências: AFONSO, Luiz Fernando. Fake news e direito do consumidor: uma violação ao direito 
fundamental à informação. In: RAIS, Diogo (Org). Fake news: a conexão entre a desinformação e o direito. 
2. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2020. p.313-328;

BRITO, D. P.; SILVA, C. M. M. A publicidade nas redes sociais e seus impactos na cultura do consumismo. 
Revista Jurídica Cesumar, v.20, n.1, p.89-101, jan./abril 2020;

SANTOS, Rodrigo Almeida Alves. Superendividamento: histórico, causas, prevenção e projeto de lei. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/40449/superendividamento-historico-causas-prevencao-e-
projeto-de-lei#:~:text=As%20atividades%20consumeristas%20sem%20uma,o%20surgimento%20do%20
devedor%20superendividado>. Acesso em: 25 de maio de 2021. 
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Introdução: A psoríase é uma doença autoimune crônica, não contagiosa, que acelera o ciclo de 
crescimento das células na pele, resultando na formação de placas espessas e escamosas (PALMA, 
2020). Assim como outras manifestações dermatológicas, é reconhecida como uma síndrome 
metabólica, que pode afetar outros sistemas além da pele. É comum a associação entre psoríase 
e outras morbidades, como a artrite psoriática, doenças cardiometabólicas, e neoplasias, além 
de maior suscetibilidade de desenvolverem manifestações oftalmológicas, incluindo blefarite, 
conjuntivite, ceratite, catarata e uveíte (DEMERDJIEVA et al., 2019). As complicações oftálmicas da 
psoríase afetam quase todo o olho; no entanto, podem passar despercebidas. Por isso, o presente 
estudo teve como objetivo explorar a literatura existente e elaborar uma breve revisão sobre as 
manifestações oculares em pacientes com psoríase, de forma a ressaltar a importância de incluir 
na abordagem destes indivíduos a avaliação oftalmológica. 

Metodologia: Este trabalho é uma revisão narrativa de literatura sobre as manifestações oculares 
em pacientes portadores de psoríase. Para a sua produção pesquisou-se no Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO) e National Library of Medicine (PUBMED) os seguintes descritores 
“psoríase”, “dermatologia” e “manifestações oculares” e suas variantes em inglês. Além de 
material disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Foram selecionados 
seis artigos dando preferência para os publicados em periódicos com maior fator de impacto. 
O diagnóstico da psoríase é clínico, em 90% dos casos as lesões serão representadas por placas 
eritematosas, descamativas e simétricas. Há vários subtipos, pode-se diferenciar principalmente em 
quatro: psoríase gutata, vulgar, invertida e pustulosa. As principais áreas afetadas pela doença são 
joelhos, cotovelos, couro cabeludo, palmas, plantas ou em regiões de atrito (fenômeno de Koebner) 
(PALMA, 2020). Além das lesões clássicas há muitas manifestações extra cutâneas, entre essas 
estão as oculares. Alguns estudos estimam 10% de complicações oculares na psoríase, porém não 
possuem muitas evidências epidemiológicas (REHAL, 2011). É conhecido que o sexo masculino 
abrange a maior parte dos pacientes com manifestações oculares e que ocorre principalmente no 
subtipo pustular (DEMERDJIEVA et al., 2019). A literatura descreve que a psoríase costuma afetar 
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quase todas as camadas do olho. Os sintomas que envolvem os olhos incluem descamação, crostas 
e desconforto em toda anatomia oftalmológica, provocando edema, vermelhidão e alterações 
visuais (REHAL, 2011). O de maior recorrência foi a ceratoconjuntivite seca, que trata-se de 
uma dessecação bilateral crônica da córnea e conjuntiva causada por produção muito baixa de 
lágrima ou evaporação lacrimal acelerada (HER et al., 2013). O achado clínico relatado como o 
mais comum é a blefarite (condição inflamatória da pálpebra). Outras alterações importantes são 
a uveíte, alterações na barreira hemato-aquosa e no campo visual. Além disso, são encontradas 
outras manifestações, não tão comuns, como pinguécula (lesão amarelada que se forma no tecido 
superficial à esclera) e ceratite (inflamação da córnea). Em relação a associação entre manifestações 
oftalmológicas e pior prognóstico da psoríase identifica-se maior envolvimento ocular na forma 
seborríase (KILIC et al., 2013). Apesar de não se ter dados tão precisos quanto a epidemiologia, 
a psoríase ocular merece atenção, necessitando de exame clínico para evitar a subestimação das 
manifestações oftalmológicas e poder tratá-las adequadamente. 

Conclusão: A psoríase é uma doença que acomete inúmeros sistemas, tendo impacto na saúde 
física e mental do paciente. Por esse motivo, é preciso de mais estudos epidemiológicos das 
manifestações extra cutâneas da doença, incluindo as manifestações oculares, a fim de proporcionar 
uma abordagem multidisciplinar e tratá-la adequadamente.

Referências: DEMERDJIEVA, Z.; MAZHDRAKOVA, I.; TSANKOV, N. Ocular changes in pacients with 
psoriasis. Clinics in Dermatology, [S. l.], v. 37, n. 6, p. 663-667, novembro, 2019.

HER, Y.; LIM, J. L.; HAN, S. Dry eye and tear film functions in patients with psoriasis. Jpn J Ophthalmol, 
[S. l.], v. 57, n. 4, p. 341-6, julho, 2013.

KILIC, B. et al. Ocular findings in patients with psoriasis. Int J Dermatol, [S. l.], v. 52, n. 5, p. 554-559, maio, 
2013.

PALMA, S. CONSENSO BRASILEIRO DE PSORÍASE 2020. 3. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, 2020.

REHAL, B. et al. Ocular psoriasis. J Am Acad Dermatol, [S. l.], v. 65, n. 6, p. 1202-1210, dezembro, 2011.
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Introdução: A maioria do corpo discente presente no ensino superior brasileiro é do sexo feminino, 
de acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2019 (BRASIL, 2020). Neste sentido, se há 
predominância feminina, a sala de aula pode ser um espaço potencialmente materno. A conciliação 
entre estudos e maternidade é desafiadora e, atrelada às questões de subsistência, torna-se uma 
situação suscetível para que a estudante efetue a interrupção das atividades acadêmicas. Tendo 
em vista estas questões, a Política dos Estudantes da Universidade de Passo Fundo atenta-se à 
concepção de permanência estudantil, destacando-se aqui a maternidade no contexto acadêmico. 
Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar algumas das estratégias existentes no 
cenário acadêmico brasileiro, de modo que subsidie a construção de estratégias de apoio materno-
infantil na instituição e auxilie a permanência destas estudantes.

Metodologia: Tornar-se mãe no decorrer da graduação é um desafio que pode gerar dificuldades 
para a permanência universitária. O cuidado com os filhos, dedicação às tarefas acadêmicas, 
necessidade de trabalhar, possíveis situações de dificuldades financeiras e questões de moradia 
tornam-se potencializadores para a efetivação da evasão estudantil. A Política dos Estudantes 
da Universidade de Passo Fundo foi construída com o intuito de ser um documento basilar, de 
modo a apontar as concepções que devam ser garantidas para que os discentes possam usufruir 
plenamente da sua experiência universitária. Esta política foi idealizada para ser construída 
pelos estudantes e para os estudantes, de modo a assegurar que esteja em consonância com 
as necessidades expressadas por esta população. Assim, um dos públicos-alvos focais para a 
elaboração de programas e ações de apoio são as mães universitárias. A Universidade de Passo 
Fundo, enquanto uma instituição comunitária, desempenha um papel social através da construção 
de práticas que estejam vinculadas com as demandas da população regional. Desta forma, as 
estratégias de apoio ao ingresso e permanência de mulheres que já são mães ou engravidam durante 
a graduação, incitadas pela política, são condizentes com as perspectivas institucionais, uma vez 
que a educação e a proteção à maternidade são direitos sociais e devem ser garantidos. Em um 
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primeiro momento, é necessário que seja realizada uma leitura de realidades, pois a elaboração de 
estratégias está intimamente ligada com as demandas da população. Portanto, sugere-se mapear 
as mães da universidade, bem como suas condições e necessidades, para que sejam desenvolvidas 
medidas que facilitem a permanência destas estudantes no ensino superior. Dentre as medidas 
já existentes em universidades brasileiras, estão: a criação de coletivo de mães, com o intuito de 
formar uma rede de apoio mútuo e realizar debates temáticos, e a estruturação de fraldários e 
espaços de amamentação nos ambientes da instituição (OLIVEIRA; SOUZA, 2021). Enfatiza-se a 
importância da criação de espaços para acolhimento das crianças, estratégia que já está em vigência 
em algumas instituições do país e foi alvo da Lei n° 8.497 de 30 de agosto de 2019, promulgada 
pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a criação de espaço infantil nas 
instituições públicas e privadas de ensino superior. Inserir tal medida pode facilitar a permanência 
materna na universidade, bem como vincular a atividade extensionista nestes espaços, atendendo 
a concepção de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão com ações articuladas a este 
tripé. Uma vez que implantadas, estas medidas viabilizam o cumprimento da responsabilidade 
social, assim como a criação de um ambiente acolhedor para estudantes que são mães e seus filhos.

Conclusão: A dificuldade de conciliação entre estudos e maternidade pode ser um ponto 
crucial para a evasão estudantil. Deste modo, estratégias de amparo às mães universitárias são 
essenciais para possibilitar a permanência destas no ensino superior. A Política dos Estudantes é 
uma possibilidade de ponto de partida para construção destas estratégias, que serão pautadas na 
leitura de realidade institucional.

Referências: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da 
Educação Superior, 2019. Brasília: Ministério da Educação, 2020. 

OLIVEIRA, Tatiana Viana de; SOUZA, Mirian Alves de. Mães na Graduação: política e maternidade nas 
universidades públicas do Brasil. Anais do VI Simpósio Gêneros e Políticas Públicas, on-line, v. 6, p. 1769-
1785, 14 jan. 2021. Disponível em: http://anais.uel.br/portal/index.php/SGPP/article/view/1171. Acesso 
em: 26 jul. 2021.

RIO DE JANEIRO. Lei n° 8.497, de 30 de agosto de 2019. Disponível em: https://gov-rj.jusbrasil.com.br/
legislacao/751927417/lei-8497-19-rio-de-janeiro-rj. Acesso em 26 jul. 2021.
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Introdução: Este artigo busca compreender de que forma o jornalismo de dados produz sentido 
de desigualdade a partir da reportagem: “Desigualdade e baixo crescimento econômico colocam 
Brasil e países vizinhos em ‘armadilha’, para depois da pandemia, aponta relatório da ONU”, 
publicada pelo G1, em junho de 2021. Para isso, ancora-se na semiologia barthesiana, realizando 
o estudo da discursividade em nível verbal, sob as categorias poder, mito, estereótipo, socioleto e 
jornalismo de dados. Inicialmente, há uma revisão de literatura sobre linguagem, a apresentação 
das categorias de análise e, por fim, o estudo em si. Conclui-se que dependendo da forma do 
discurso pode sim influenciar na compreensão do leitor. 

Metodologia: A linguagem de Barthes foi usada para a realização deste artigo, a linguagem tem 
um papel fundamental em nossa sociedade. Seja ela escrita, por pinturas na parede de uma caverna 
ou por meio de um número de batidas, a linguagem tem como sua função primária a comunicação. 
As relações entre indivíduos acontecem através da linguagem, como forma de organizar e 
compreender o mundo. Pode-se assim entender que a linguagem é um meio de construção de 
pensamentos e construções de mundo. Para organizar seus discursos a linguagem se apropria de 
determinados símbolos compartilhados pelos interlocutores. A decodificação desses símbolos é o 
resultado efetivo da leitura realizada pelo receptor da mensagem. A organização de um conjunto 
de signos forma um sistema, a partir do qual nos comunicamos gerando e distribuindo mensagem, 
mas também é sobretudo, produzindo subjetividades, organizando e compreendendo o mundo. 
Para a realização deste artigo também foram usadas quatro categorias semiológicas de Roland 
Barthes, ou seja, estruturas que podem ser encontradas nos discursos, sendo elas: mito, poder, 
estereótipo e socioleto. Além disso, optamos pela categoria de jornalismo de dados, modalidade 
utilizada pela reportagem, para apresentação da informação jornalística. O mito, são signos que 
reproduzem uma naturalização das coisas do mundo. O Poder, manifesta-se no texto como potência, 
e também caracterizado como dominação. Os Estereótipos são os signos que produzem rótulos, 
disfarçados de natural. O Socioleto é a forma particular de falar de diferentes grupos. E, por fim, 
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o Jornalismo de Dados, caracterizado não apenas pelo uso de dados, mas pela busca e a reunião 
de informações de materiais humanos e sociais, como documentos, entrevistas e dados. ANÁLISE 
DAS CATEGORIAS DE ROLAND BARTHES A reportagem “Desigualdade e baixo crescimento 
econômico colocam Brasil e países vizinhos em ‘armadilha’ para depois da pandemia, aponta 
relatório da ONU“, assinada pelo grupo do G1, portal de noticiais do Grupo Globo, foi publicada 
em 22 de julho de 2021, sendo baseada no estudo Regional Human Development Report 2021 da 
Organização da Nações Unidas (ONU) sobre como a pandemia mundial do Coronavírus pode 
prejudicar ainda mais a desigualdade nos países da América Latina. O poder na reportagem vem 
ser um poder intergovernamental, um poder que está acima de todos. Na reportagem a categoria 
estereótipo está presente no preconceito e na estrutura machista da sociedade, que infelizmente 
ainda vivemos isso. Juntamente com isso podemos ligar o estereótipo com o mito da tautologia 
que fala “o mito do argumento de autoridade”. O socioleto na reportagem é Encrático, de forma 
indireta e direta, se nota uma opressão que Barthes aponta o funcionamento do socioleto Encrático. 
E por fim, temos o jornalismo de dados, onde ao longo da reportagem eles são apresentados de 
formas claras e com entrevistas, pois, além dos dados, buscou uma entrevista para assim conseguir 
uma melhor compreensão.

Conclusão: Pode concluir como ainda é muito presente o preconceito e uma estrutura machista 
na sociedade dessa parte do mundo e como esse ponto é uma peça chave do quebra-cabeças que 
o estudo desenvolveu, e o jornalismo de dados é essencial para entender como e de onde pode vir 
essa desigualdade, apontando falhas na sociedade e um desequilíbrio entre pessoas de diferentes 
classes sociais.

Referências: MANCINI, L; VASCONCELLOS, F. Jornalismo de Dados: conceito e categorias. Revista 
Fronteiras, 2016. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/
fem.2016.181.07/5300. Acesso em 12/07/2021. 

AULA. 14. ed. São Paulo: Cultrix, 1977. 47 p.



Página 1630

ESTÁGIO CURRICULAR: OS DESAFIOS EM TRATAR SOBRE 

MENORES INFRATORES E FACÇÕES CRIMINOSAS

Autor Principal: Nathan Álisson Nunes Breitenbach

171425@upf.br

Coautores: Nathan Álisson Nunes Breitenbach

Orientador: Nadja Maria Hartmann

Área: Ciências Humanas

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência

 

Introdução: Este artigo busca explicar as experiências vivenciadas pelo acadêmico do 9º nível 
de Jornalismo durante o estágio curricular obrigatório, que tratou sobre o recrutamento de jovens 
nas facções criminosas e as perspectivas da ressocialização. O assunto foi abordado ao longo de 
três reportagens da série “Recrutados do Crime”, exibidas no Jornal e TV Bom Dia, de Erechim-
RS. Além do município sede da empresa, a cidade de Passo Fundo também foi abrangida pela 
série. O objetivo da escolha do tema deu-se pela crescente participação de jovens nas organizações 
criminosas gaúchas. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), em todo 
o Rio Grande do Sul, 13.603 menores de idade foram flagrados com drogas entre janeiro de 2017 
e junho deste ano. Outrossim, teve como objetivo específico entender os critérios escolhidos 
pelo “RH” do crime no recrutamento dos menores infratores e buscar, mediante reportagens, as 
perspectivas para a ressocialização destes. 

Metodologia: Para além do factual, a reportagem especial traz um aprofundamento maior sobre 
o assunto abordado. Não se trata necessariamente de apenas alguns segundos ou minutos a mais 
do que as notícias do dia, mas também por ter um “tratamento muito mais primoroso, tanto de 
conteúdo quanto de plástico” (CARVALHO, 2015), podendo estar em uma única reportagem ou 
em uma série. O material teve orientação da professora do curso, Nadja Hartmann, e do Editor 
de Jornalismo da TV Bom Dia, Leandro Zanotto. Entre os entrevistados, está o delegado da 
DRACO de Erechim, Gustavo Ceccon, o delegado da DRACO de Passo Fundo, Diogo Ferreira, 
membros do Judiciário, Ministério Público e o vice-governador e secretário da Segurança 
Pública do RS, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Para a produção, gravação e edição da série de 
reportagens, foram utilizadas 240 horas, durante 40 dias, sendo seis horas diárias. Vizeu (2013) 
diz que o telejornalismo é um mecanismo importante para que as pessoas construam a imagem 
de realidade dos acontecimentos, visando atingir uma democracia social. O acadêmico leu artigos 
com a temática em distintas abordagens, agregando conhecimento e opinião. Baseou-se nos livros 
“Violência, Crime e Segurança Pública: perspectivas contemporâneas em Ciências Criminais”, “O 
Negociador: estratégias de negociação para situações extremas”, e “Mentes perigosas: a psicopata 
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mora ao lado”. Escreveu dois artigos de opinião e divulgou no jornal impresso e site do Bom Dia: 
“Menores infratores: do recrudescimento penal às políticas públicas”, e “Psicopatas: incuráveis da 
genética e os 96% que devem estar atentos”. Foi solicitado via Lei de Acesso à Informação (LAI), o 
número de apreensões de jovens no RS, de 2016 a 2020, destacando as cidades de Erechim e Passo 
Fundo, ano e motivo da apreensão. Diante da atual crise sanitária, o estudante não foi autorizado 
a adentrar no pátio do Centro de Atendimento Socioeducativo de Passo Fundo. A negociação 
para as imagens, tanto em terra quanto aéreas, perdurou quase dois meses. Respeitando a Lei 
imposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conseguiu-se um jovem para depor, 
com auxílio da professora Me. Nadja Hartmann. Este teve sua imagem protegida com efeitos de 
edição, e a voz distorcida, levando, dessa forma, crédito como “Adolescente- ex-interno do Case 
de Passo Fundo”. As reportagens também foram transcritas com a contribuição do repórter da 
editoria de Segurança Pública, Alan Dias, para o jornal impresso do Bom Dia, em três edições, 
mostradas do primeiro ao quarto anexo. Entre vídeos e reportagens escritas, veiculas no site do 
Jornal Bom Dia, a série alcançou mais de 43 mil pessoas. Além disso, também foi divulgada no 
canal do Youtube do Delegado Diogo Ferreira. Os vídeos estão disponíveis em: https://www.
facebook.com/jornalbomdiadeerechim/videos/477179353579597, https://www.facebook.
com/jornalbomdiadeerechim/videos/640822373982573 e https://www.facebook.com/
jornalbomdiadeerechim/videos/149418317243652. 

Conclusão: O período de estágio foi uma oportunidade de aprimorar conhecimentos teóricos e 
aplicá-los na prática. Não obstante, tive que ser audacioso, íntegro e cauteloso em cada telefonema, 
troca de mensagens por meio de redes sociais e e-mails. Temi pela minha segurança e dos demais 
envolvidos na reportagem. Optei por não expor minha face no vídeo, evitando uma possível 
retaliação. 

Referências: CARVALHO, Alexandre; DIAMANTE, Fabio, BRUNIERA, Thiago; UTSCH, Sérgio. 
Reportagem na tv: como fazer, produzir e como editar. São Paulo: Editora Contexto, 2015.

PORCELLO, Flávio; VIZEU Alfredo; COUTINHO Iluska. #telejornalismo: nas ruas e nas telas - Volume 2. 
Florianópolis: Insular, 2013. p. 13.
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Introdução: As escolas e universidades utilizam inúmeros meios no processo do aprender, como 
aula expositiva, prática em laboratório, atividade em grupo, e o diálogo é um deles. Seja para 
educar o pensamento, como uma forma de incentivar o pensamento crítico dos estudantes, ou 
como instrumento pedagógico no qual os alunos são convidados a colocar-se no lugar do outro e 
também escutá-lo, o diálogo torna-se cada vez mais importante no ambiente escolar. Nesse sentido, 
a pergunta que impulsionou este trabalho é “O que se compreende por diálogo?” Para encontrar 
possíveis respostas, foram entrevistados docentes do ensino superior, através de questionário. O 
propósito deste trabalho é relatar os achados do questionário comparando as respostas obtidas com 
o conceito de diálogo pedagógico proposto por Flickinger (2014), baseando-se na hermenêutica 
filosófica do pensador alemão Hans-Georg Gadamer, para saber se o conceito de diálogo dos 
entrevistados vai ou não ao encontro da teoria base deste trabalho.

Metodologia: Para a concepção do trabalho foi realizado um estudo teórico sobre o diálogo em 
sentido hermenêutico. Na sequência, foi elaborado um questionário aberto que continha perguntas 
sobre temas como: aula, aula no sentido pedagógico, aula no sentido dialógico e conceito de diálogo. 
O questionário foi enviado, através do e-mail, para 5 participantes, mas somente 3 retornaram as 
questões respondidas. Por meio do instrumento buscou-se respostas à questão central do trabalho 
“O que se compreende por diálogo?”. Os participantes responderam 8 questões, das quais, foram 
escolhidas para este relato apenas 3. As respostas dos participantes foram compiladas em o que 
houve em comum entre elas. Em seguida, a resposta compilada foi comparada com o conceito 
de diálogo pedagógico. Inicialmente os 5 participantes foram qualificados em termos de sua 
formação acadêmica. Todos os participantes ou são doutores em educação ou estão concluindo 
o doutorado na área. A seguir, estão as perguntas e as suas respectivas respostas. 1) O que é aula 
no sentido dialógico? É a aula que vai além do sentido pedagógico, vai além dos saberes práticos 
e teóricos e inclui as vivências, particularidades e a subjetividade de cada estudante. Há espaço 
para debates, questionamentos, discussões. O diálogo em sala de aula exige sujeitos dispostos a 
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escutar com atenção os envolvidos. Fávero (2007, p. 47) diz que os indivíduos afetados pelo diálogo 
estão comprometidos de tal forma que, em conjunto, procuram o entendimento e elaboram uma 
concepção comum de mundo. 2) Como se dá a relação professor e aluno no contexto dialógico? 
Tal relação ocorre quando professor e aluno se percebem na condição de ensinar e aprender, 
sendo sujeitos ativos no processo educacional, com escuta reciproca. O professor se coloca como 
um parceiro de investigação e não como alguém que tem maior poder em sala de aula. Segundo 
Flickinger (2014) o diálogo ideal para o contexto pedagógico é baseado por uma relação simétrica 
entre professor e educando, onde não há jogo por poder. 3) Como o docente deve conduzir uma 
aula dialógica? Estando disponível para escutar e prestar atenção ao que cada estudante diz, 
questionando-o sempre que possível. Este também tem o papel de problematizar. Deve-se sempre 
deixar espaço para que todos possam falar, perguntar, responder, expressar-se. Porém o docente 
que exerce o diálogo em sala também deve saber se impor nos momentos necessários para que 
todos tenham espaço de fala. Os alunos não falam com o professor apenas para sanar dúvidas, 
mas também para juntos construírem pensamento crítico, abrangente e inovador e desenvolverem 
o senso de resolução de problemas. Para Fávero (2007) em sala de aula, pode-se empreender 
atividades que ajudem os estudantes a se auto observarem ou, partindo de fatos problemáticos, 
dialogarem sobre ações comuns do grupo de convivência, sobre personagens que estão em filmes, 
novelas, na literatura, e acima de tudo, pesquisar conceitos baseando-se em escritos.

Conclusão: Observando as respostas, vê-se que se está na rota para a compreensão do conceito 
chave da pesquisa. Segundo Flickinger, o diálogo ideal é baseado em uma relação simétrica entre 
docente e educando, que apresenta: capacidade de ouvir; entrega a um processo social aberto; o 
aceitar que juntos chega-se a um bom resultado; o abdicar qualquer verdade absoluta e o reconhecer 
a emancipação dos parceiros.

Referências: 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.

FLICKINGER, H-G. A hermenêutica filosófica e a educação. In: FLICKINGER, H-G. Gadamer e a 
educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 65-95.

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.
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Introdução: O tema deste artigo é a relação que a linguagem e o trabalho possuem no ambiente 
laboral de uma empregada doméstica. Este estudo apresenta uma interface entre a temática 
Ergologia, Linguagem e Trabalho (SCHWARTZ, 2010, 2011, TRINQUET, 2010; NOUROUDINE, 
2002) e a teoria enunciativo-discursiva de Maingueneau (2008a, 2008b, 2008c, 2010, 2019) com o 
objetivo de analisar a cenografia e o ethos construído a partir de relatos de duas empregadas 
domésticas reunidos na obra Eu, empregada doméstica: a senzala moderna é o quartinho da 
empregada, de Preta-Rara. Com esta coletânea de histórias, a obra busca o reconhecimento 
pelo trabalho executado, além de relembrar as dores vivenciadas por cada trabalhadora. Assim, 
podemos perceber a invisibilidade do trabalho doméstico que, mesmo com o fator mercantil da 
troca da força de trabalho por um salário, ainda é visto como inferior e passível de comparação 
com a escravidão.

Metodologia: Este estudo recorre às recomendações de Prodanov e Freitas (2013) quanto ao 
procedimento metodológico, sendo assim, a pesquisa é aplicada, exploratória e descritiva, seguindo 
procedimentos técnicos bibliográficos e documentais, com abordagem qualitativa. O corpus de 
pesquisa corresponde a sequências discursivas recortadas do livro Eu, empregada doméstica: a 
senzala moderna é o quartinho da empregada de Preta-Rara. Essa obra reúne relatos feitos em 
uma rede social por mulheres que desempenharam a função de empregada doméstica em algum 
momento de suas vidas. Com esta coletânea de histórias a obra busca o reconhecimento pelo 
trabalho executado, a garantia dos direitos trabalhistas e relembrar as dores vivenciadas por cada 
trabalhadora. Assim, podemos perceber a invisibilidade do trabalho doméstico que, mesmo com o 
fator mercantil da troca da força de trabalho por um salário, ainda é visto como inferior e passível 
de comparação com a escravidão. O critério de escolha do objeto de estudo foram dois relatos 
de experiências distintas no ambiente de trabalho doméstico, nos quais foi possível identificar a 
dimensão invisível do trabalho doméstico, assim como o uso do corpo-si e suas dramáticas para 
preencher um vazio de normas deixado pelas empregadoras. A escolha desse objeto se dá pela 
relevância social do corpus, em um discurso invisibilizado pelo trabalho, pela posição social na 
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qual essas mulheres estão inseridas e marginalizadas. Essas trabalhadoras realizam suas atividades 
a partir de ordens e procedimentos dos quais não são autoras. De acordo com a ergologia, a tarefa 
corresponde às normas e regras que são prescritas ao trabalhador e a atividade seria a realização 
dessas tarefas. Porém, não há uma relação direta entre essas duas dimensões, ou seja, existem 
muitas lacunas entre o que é prescrito e o real. Sendo assim, essa materialidade revela uma distância 
entre a tarefa e a atividade realizada e a Ergologia propõe os conceitos de normas antecedentes e 
renormalizações que são úteis nesta pesquisa, pois através deles, busca-se a análise e transformação 
das situações de trabalho. Para isso, o conceito de trabalho utilizado relaciona-se diretamente com 
o conceito de “atividade industriosa”, que envolve sempre um “debate de normas”. Portanto, 
observa-se o constante embate entre as “normas antecedentes” e as “renormalizações” (Schwartz 
2010a). A pesquisa se detém a dois relatos, pois estes possuem uma estrutura semelhante já que 
os dois são relatados por uma terceira pessoa para quem a história foi contada. Além disso, as 
ordens/normas antecedentes estão claras no fazer dessas domésticas nos dois relatos e o uso do 
corpo nos dois relatos é evidente e constitui um critério importante para a análise. A linguagem 
no, como e sobre o trabalho pode dar visibilidade à causa das domésticas, além de demonstrar o 
engajamento das subjetividades na execução de um trabalho que invade a intimidade dos lares. 

Conclusão: A análise permitiu-nos comprovar que essas categorias linguístico-discursivas 
viabilizam identificar e analisar os saberes sobre a atividade expressa pelos indivíduos em 
situações de trabalho. Do mesmo modo que a concretização do objetivo de estudo foi possível por 
meio da elaboração do roteiro metodológico, partindo das cenografias criadas no discurso para a 
constituição dos ethos. 

Referências: MAINGUENEAU, Dominique. (2005). Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, Ruth 
(Org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. Tradução Dilson Ferreira da Cruz, Fabiana 
Komesu e Sírio Possenti. São Paulo: Contexto, 2008b. p. 69-92.

RARA, Preta. Eu, empregada doméstica: a senzala moderna é o quartinho da empregada. Belo Horizonte: 
Letramento, 2019. 

SCHWARTZ, Yves. A linguagem em trabalho. In: SCHWARTZ, Yves; DURRIVE, Louis. Trabalho e 
ergologia: conversas sobre a atividade humana. Coord. da tradução e revisão técnica: Jussara Brito e 
Milton Athayde. 2.ed. Niterói: Ed. da UFF, 2010c. p. 131-148.
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Introdução: Exergame é um gênero de jogos eletrônicos que combinam a prática de exercícios 
físicos e a interatividade de videogames [1]. Um exemplo é o exergame Motion Rehab AVE 3D, 
uma aplicação que auxilia fisioterapeutas na reabilitação motora de pacientes que sofreram um 
acidente vascular encefálico [2]. O jogo, originalmente desenvolvido por Trombetta et al. [3], por 
meio de dispositivos de captura de movimentos e de visualização em Realidade Virtual (RV), 
oferece diferentes níveis nos quais o paciente realiza determinadas atividades para reabilitação 
motora. Desse modo, esse trabalho tem por objetivo mostrar a continuidade da nova versão (V2) 
do Motion Rehab AVE 3D, destacando a implementação de dois novos níveis de jogo, incluindo 
personagens, cenários e exercícios, sob orientação de fisioterapeutas.

Metodologia: O projeto Motion Rehab AVE 3D V2 contempla um jogo desenvolvido com 
recursos da game engine Unity (https://unity.com/), que contém objetos, personagens e cenários 
modelados com o software 3ds Max (https://www.autodesk.com/3dsmax/). A Unity é um motor 
de jogo utilizado para a criação de jogos 2D e 3D. Ela auxilia no desenvolvimento de projetos e torna 
a programação simples e rápida, na qual utiliza-se a linguagem de programação C#. Já o 3ds Max é 
uma ferramenta de modelagem que permite a criação de modelos tridimensionais, sendo utilizada 
em diversas áreas, como em filmes de animação, maquetes eletrônicas, comerciais, e, no caso do 
Motion Rehab, na criação dos personagens que representam os pacientes e dos cenários virtuais 
onde ocorrem as atividades físicas. A nova versão do exergame conta com o suporte a dois novos 
equipamentos, novos cenários virtuais e novos modelos de personagens, além da implementação 
de níveis de jogo para cada exercício que armazenam dados sobre o processo interativo do usuário. 
Para a captura de movimentos e para a visualização em RV, são suportados na versão atual do 
jogo, respectivamente, os sensor de movimentos Orbbec Astra PRO (https://orbbec3d.com/), e 
o head-mounted display HTC Vive (https://www.vive.com/). Considera-se ainda nessa versão 
novos ambientes virtuais, sendo estes os cenários de praça pública, piscina de hidroginástica e 
sala de cinesioterapia, assim como dois modelos 3D de personagem, um masculino e outro 
feminino, com vestimenta relacionada a cada cenário. Esses objetos são modelados no 3ds Max, 
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exportados em formato FBX e incorporados no projeto do jogo na Unity. Conforme a orientação 
de dois fisioterapeutas foram definidos novos exercícios de reabilitação a serem implementados no 
exergame. Eles se referem aos seguintes movimentos: agachamento, abdução horizontal de ombro, 
abdução horizontal de membro superior e abdução e adução de membro inferior. O gameplay de 
dois destes exercícios já foram concluídos e outros dois estão em fase de finalização. Ambos os 
exercícios concluídos ocorrem no cenário de praça pública. No primeiro exercício o objetivo do 
jogador é tocar com as mãos objetos posicionados aleatoriamente ao seu redor, a fim de completar 
uma sequência de movimentos no menor tempo possível. No segundo exercício o paciente deve 
levantar os pés de forma intercalada, fazendo com que o personagem mova-se por um percurso, 
visando chegar ao fim deste no menor tempo possível. A interface do jogo permite iniciar exercícios, 
assim como definir a dificuldade desses exercícios, criar e selecionar o perfil de cada paciente e 
visualizar ao fim de cada atividade as melhores pontuações de cada jogador. A próxima etapa 
do projeto é avaliar a usabilidade e a aceitação do Motion Rehab AVE 3D V2, considerando dois 
grupos distintos: profissionais de Fisioterapia, e pessoas em processo de reabilitação pós-AVE ou 
pós-Covid-19.

Conclusão: Este trabalho apresentou o andamento do desenvolvimento do exergame Motion 
Rehab 3D AVE V2. Foram apresentados os recursos, os exercícios, e a gamificação presentes 
na nova versão do jogo. Na continuidade do projeto, pretende-se finalizar a programação dos 
exercícios do cenário de piscina de hidroginástica, em seguida serão feitas avaliações para validar 
a usabilidade e a aceitação da ferramenta.

Referências: [1] PERROT, Alexandra; MAILLOT, Pauline; HARTLEY, Alan. Cognitive training game 
versus action videogame: effects on cognitive functions in older adults. Games for health journal, v. 8, n. 1, 
p. 35-40, 2019.

[2] RIEDER, R. et al. Motion Rehab AVE 3D. 2016. Patente: Programa de Computador. Número do registro: 
BR512016001373-7, data de registro: 21/10/2016, título: “Motion Rehab AVE 3D”, Instituição de registro: 
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

[3] TROMBETTA, Mateus 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.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 48064221.1.0000.5342



Página 1639

IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL NAS ROTINAS DE VIDA 

DIÁRIAS E NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Autor Principal: Nicoly Schmidt Figur

171237@upf.br

Coautores: Nicoly Schmidt Figur; Flávia Biasi

Orientador: Daniela Jorge Corralo 

Área: Ciências Biológicas e da Saúde

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: Os comportamentos em saúde exercem papel importante na determinação e na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Alimentação não saudável, tabagismo, 
falta de atividade física e uso excessivo de álcool são reconhecidos como condutas de risco para 
morbidade e mortalidade na população. De forma semelhante, comportamentos inadequados 
mantêm relação inversa com a condição de saúde bucal. Os principais comportamentos relacionados 
à saúde bucal englobam hábitos de alimentação, práticas de higiene bucal e tabagismo (Jordão et al., 
2018). Desse modo, a presente revisão tem como objetivo relatar as mais frequentes consequências 
que a má realização ou a falta de higiene bucal podem acarretar no estado de saúde e bem-estar 
da população. 

Metodologia: Embora as duas doenças mais prevalentes em odontologia, cárie e doenças 
periodontais, sejam preveníveis ou passíveis de controle mediante procedimentos relativamente 
simples, como a escovação dentária, o controle da frequência do consumo de açúcares, o uso 
adequado do flúor e visitas periódicas ao dentista, o objetivo de uma melhor saúde bucal não é 
alcançado em nível populacional. Uma das possíveis explicações para a alta prevalência e incidência 
dessas patologias é sua associação a condições sociais, econômicas, políticas e educacionais e não 
apenas a fatores determinantes biológicos que interagem na etiologia dessas doenças. A escovação 
dentária é o meio mecânico individual de mais ampla utilização para o controle da placa dental 
no mundo. O hábito de escovar os dentes passou a receber destaque especial nos últimos 20 anos, 
também por ser um dos métodos mais eficientes de se levar flúor à boca, tornando-se uma das 
formas mais eficazes de prevenir a cárie dentária. Outro método utilizado para limpar os dentes é 
o uso do fio dental, instrumento mais bem indicado para os espaços interdentais (Lisbôa e Abegg, 
2006). A doença periodontal (DP), presente em mais de 80% da população brasileira, é uma 
manifestação crônica que lesa os tecidos de proteção gengival (gengiva livre e gengiva aderida) 
e de sustentação dos dentes (cemento, ligamento periodontal e osso alveolar). É uma doença de 
grande importância para o indivíduo e um problema bucal de saúde pública, pois, como é uma 
resposta inflamatória destrutiva, quando não tratada, pode ocasionar a perda dental e diversos 
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problemas ao organismo humano. A DP tem etiologia multifatorial, porém, o principal fator 
etiológico é a presença do biofilme microbiano aderido próximo aos tecidos periodontais a mais 
de 20 dias no sulco gengival. Ou ainda, algumas doenças sistêmicas crônicas e hábitos viciosos 
podem estar diretamente relacionadas às doenças do periodonto (Rigo et al., 2020). Além disso, a 
doença periodontal juntamente com a doença cárie são consideradas as principais doenças bucais 
que acometem os indivíduos de todas as faixas etárias, sendo mais prevalentes em populações em 
situação de vulnerabilidade social e portadores de comprometimentos mentais, psíquicos e/ou 
físicos. Outra alteração comum é a halitose, descrita como a presença de mau cheiro ofensivo ao 
olfato humano. Esta também é provocada pela falta de higiene ou estilo de vida e afeta milhares de 
pessoas em todo o mundo. Apresenta elevada prevalência e impacto social negativo, sendo uma 
queixa comum em consultórios odontológicos. É classificada como a terceira razão mais comum 
para visitar um dentista, após a cárie e doença periodontal. O tratamento para halitose é desafiador 
devido sua etiologia multifatorial. Uma abordagem multidisciplinar pode se fazer necessário, para 
eliminar hipóteses e se instituir um tratamento efetivo. Ainda assim, é desejável que o paciente 
retorne para um período de proservação (Ribeiro et al., 2020). 

Conclusão: Desse modo, conclui-se que a saúde bucal na atenção primária à saúde com 
profissionais da Odontologia é essencial. É preciso promover saúde para a população através da 
prevenção, lançando mão dos meios mais baratos e eficazes, como a escovação e o flúor. Com 
isso, as consequências da má higiene bucal não se tornam mais um motivo de sobrecarga no 
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Referências: JORDÃO L. M. R.; MALTA D. C.; FREIRE M. C. M. Simultaneous oral health risk behaviors 
among adolescents: evidence from the National School-based Student Health Survey. Rev. Bras Epidemiol. 
v. 21, n. 1, p. 1-14, 2018. 

RIBEIRO P. J. T.; BARBOSA L. F. L.; VASCONCELOS M. G. V.; VASCONCELOS R. G. Halitose: etiologia, 
diagnóstico e tratamento. Rev. Cubana de Estomatología. v. 57, n. 2, p. 29-54, 2020. 

RIGO L.; BERVIAN J. F.; GHELLER G.; FERNANDES G.; MEUSEL D. R. D. Periodontal conditions and 
factors associated with the probing depth in patients from a faculty in southern Brazil. Rev. Int. J. Inter. 
Dent. v. 13, n. 3, p. 135-139, 2020.
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Introdução: As alterações no sistema músculo esquelético ficam cada vez mais evidentes com 
o avanço da idade. A fisioterapia contribui para reduzir o impacto dessas alterações fisiológicas. 
Entretanto, ainda é um desafio encontrar alternativas para reabilitação do indivíduo idoso 
(JUNIOR et al., 2021). Nesse cenário, o tratamento fisioterapêutico associado à cinesioterapia com 
uso de exergames tem evoluindo e se aprimorando, especialmente com resultados positivos na 
melhora da coordenação motora, força muscular e equilíbrio (CORDEIRO et al., 2019; KU et al., 
2018) de idosos. Apesar de resultados positivos, toda e qualquer inovação precisa de comprovação 
de sua eficiência antes de ser inserida nos protocolos fisioterapêuticos. Neste contexto, avaliar a 
experiência do usuário (UX) ao interagir com o exergame é fundamental, pois uma experiência 
negativa pode interferir nos resultados. Este estudo teve como objetivo avaliar a experiência de 
mulheres idosas no uso do exergame Fisio Virtual. 

Metodologia: Foi conduzido um ensaio clínico controlado randomizado para avaliar os efeitos 
do protocolo cinesioterapêutico criado para o Fisio Virtual. Participaram 20 mulheres, com idade 
igual ou superior a 60 anos, frequentadoras da Clínica de Fisioterapia (URICEPP). A amostra foi 
estratificada em dois grupos de 10 mulheres. O Grupo Intervenção (GI) realizou os exercícios com 
o Fisio Virtual e o Grupo Controle (GC) realizou os mesmos exercícios sem o uso do exergame. 
Para este trabalho foi considerada apenas a variável experiência do usuário, coletada no GI por 
meio do instrumento GEQ (Game Experience Questionnaire), aplicado após 12 sessões. O GEQ 
avalia a experiência dos jogadores após a interação com o jogo (IJSSELSTEINJ et al., 2013), com 17 
questões. Nas questões 1, 5, 7, 8, 12 e 15, a resposta positiva é a opção 4 e a resposta pouco positiva 
é a opção 0 (zero). Nas questões 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14 e 16, a resposta positiva é a opção 0 (zero) 
e a resposta pouco positiva é a opção 4. Todas as participantes do GI responderam ao questionário. 
As questões 2, 3, 4, 6, 9 e 14 apresentaram todas as mesmas pontuações (zero), sendo questões 
baseadas em experiências negativas. Já as questões 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 apresentaram 
mais de uma opção de respostas pelas participantes, porém, de acordo com os dados as respostas, 
são consideradas positivas. Como resultado final, a experiência das idosas foi positiva, com média 
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3 e desvio padrão 0,46. Por sua vez, a experiência negativa obteve média 0,67 e desvio padrão 0,08. 
O cansaço ficou com média 0,45 e desvio padrão 0,77 e o aspecto voltando a realidade com média 
0,17 e desvio padrão 0,42. Apesar do resultado positivo, alguns aspectos que poderiam causar uma 
experiência negativa foram identificados no exergame e melhorias foram implementadas. Para a 
evolução do exergame destacam-se a inclusão de diferentes mensagens motivacionais ao concluir 
cada série e exercício (Anexos), e correções nos detectores dos exercícios realizados em posição 
sentada, que permitem que a altura do assento varie em alguns centímetros sem interferir no 
movimento realizado pelo participante. A mecânica de detecção de erros de execução dos exercícios 
também foi melhorada, o que diminui a chance de erros serem contabilizados por engano. Além 
disso, foram desenvolvidas melhorias gerais na interface do usuário (Anexos), na iluminação do 
ambiente e em alguns scripts em C# (C Sharp) do jogo. Para tanto, foram utilizadas as mesmas 
ferramentas da implementação inicial do jogo, a saber: Unity 3D e Microsoft Visual Studio. 

Conclusão: Os resultados da avaliação realizada, através do questionário GEQ, demonstram 
que as participantes tiveram uma experiência positiva ao final das sessões com o exergame Fisio 
Virtual. O desfecho do estudo potencializa o exergame como um mecanismo para a melhora das 
alterações no sistema músculo esquelético, uma vez que todas as idosas relataram satisfação no 
uso após as sessões.

Referências: JUNIOR, J. L. A. S. et al. A bowling exergame to improve functional capacity in older adults: 
co-design, development, and testing to compare the progress of playing alone versus playing with peers. 
JMIR Serious Games. Vol 9, No 1, 2021.

CORDEIRO, H. I. P. et al. 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.; et al. Three-dimensional augmented reality system for balance and mobility rehabilitation in the 
elderly: a randomized controlled trial. Cyberpsychol Behav 2018.

IJSSELSTEINJN, W. A.; KORT, Y. A. W.; POELS, K. The Game Experience Questionnaire. Eindhover: 
Technische Universiteit Eindhover, 2013.
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Introdução: As empilhadeiras são de extrema importância para diminuir atrasos e aumentar a 
eficiência na indústria, agilizam o processo no transporte de variadas mercadorias e ferramentas. 
Na logística possibilitam que as mercadorias sejam transportadas com maior agilidade e menor 
esforço físico. Entretanto, as indústrias também estão buscando tecnologias alternativas para 
diminuir o impacto ambiental nas emissões de gases poluentes, e uma solução é a utilização de 
empilhadeiras elétricas. Estes também são equipamentos versáteis, onde é possível operar em 
lugares mais estreitos e fazer manobras em seu próprio eixo, possuem uma bateria recarregável, não 
emitem gases poluentes, resultando em um menor impacto ambiental (D’AGUANI, 2009). Diante 
disso, o objetivo do estudo é avaliar a viabilidade de substituição de uma empilhadeira a gás por 
uma elétrica, para movimentação de mercadorias entre setores de uma indústria metalomecânica, 
localizada no município de Marau, no Rio Grande do Sul. 

Metodologia: As empilhadeiras vêm ganhando espaços cada vez maiores na indústria, sendo 
empregadas em variadas atividades, operam com alta qualidade e robustez. Esses equipamentos 
contêm dispositivos que podem aumentar a eficiência, autonomia e adaptação a trabalhos 
específicos. Com a sua evolução é possível encontrar diversos modelos, tamanhos e potências 
(D’AGUANI, 2009). Neste contexto, as empilhadeiras elétricas se destacam por serem silenciosas em 
operações e possuírem tecnologia que ampara o meio ambiente, pois não emitem gases poluentes 
na atmosfera. Com a substituição do consumo de combustíveis fósseis pela eletricidade, reduz-se 
o consumo dos recursos naturais do planeta (JUNIOR; GOMES; BORK, 2015). Com o objetivo de 
avaliar a viabilidade de substituição de uma empilhadeira a gás por uma elétrica, desenvolveu-se 
a análise de despesas e do consumo de combustível, mediante um comparativo de custos por hora 
trabalhada, com uma empilhadeira GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com capacidade de carga de 
3.000 kg e altura de elevação máxima de 4.300mm, utilizada para a movimentação de produtos 
e de matéria-prima. Também se fez a análise com o uso da empilhadeira elétrica do modelo RX 
60-35/ Li-Ion da Still Brasil, possui uma capacidade máxima de 3.500kg, podendo atingir uma 
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altura máxima de elevação 7.390mm, tendo uma velocidade de condução de 21km/h. Possui uma 
bateria de íon-lítio com uma tensão de 80V e carrega até 60% da bateria em 40 minutos, tendo 
aproximadamente duração de uma a duas horas. O processo de carregamento da bateria de íon-
lítio além de ser mais curto a manutenção dura duas vezes a mais do que uma bateria convencional 
de chumbo-ácido. A empilhadeira possui uma escolha entre uma variedade de opções de controle 
que são: multi-alavanca, minilever, toque ou Joystick 4Plus (STILL BRASIL, 2021) Os dados 
operacionais empregados no desenvolvimento deste estudo de caso, consiste em um período de 
análise de utilização da máquina por quatro dias consecutivos, sendo utilizada em dois turnos, 
com aproximadamente 8 horas e 43 minutos de operação, considerando 1 hora de intervalo de 
descanso para o operador, conforme dados detalhados na Tabela 1. Com base nos dados coletados, 
fez-se o comparativo de custo diário de cada modelo de empilhadeira, apresentado na Tabela 2. 
Neste comparativo foi considerado o custo de gás de R$ 4,72 o quilograma (kg), conforme o valor 
registrado nas despesas da indústria, o custo médio da energia em kWh de R$ 0,41, conforme a 
fatura de energia elétrica da unidade consumidora com classificação de cliente livre, atribuídos 
custos de energia do mercado livre e encargos da concessionária de energia local para ponta e 
fora ponta. Como resultado obteve-se uma economia no abastecimento da empilhadeira elétrica 
em comparação com a GLP, de R$ 71,55/dia. Deste modo, considera-se viável a substituição das 
empilhadeiras GLP por elétricas, com uma redução diária de 75,79% nas despesas de abastecimento. 

Conclusão: Conclui-se que a proposta de substituição da empilhadeira GLP por uma empilhadeira 
elétrica é uma alternativa viável na indústria, apresentando 75,79% de economia nas despesas de 
abastecimento, economia na manutenção preventiva e redução dos ruídos. Outro benefício é a 
redução da emissão de poluentes, quando combinada com fontes renováveis de energia para a 
realização das recargas da bateria. 

Referências: D’AGUANI, Marcos. Análise de Insalubridade no Sistema de Abastecimento para Empilhadei-
ras. 2009. Monografia (Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho) – Universidade Presbite-
riana Mackenzie, São Paulo, 2009.

JUNIOR, Durval João De Barba; GOMES, Victor Emmanuel de Oliveira; BORK, Calos Alberto Shuch. Es-
colha de Uma Empilhadeira Baseada em Critérios Sustentáveis. E-Tech: Tecnologia para Competitividade 
industrial, 13 ed., Florianópolis, v.8, n. 2, 2015.

STILL BRASIL. Empilhadeira Elétrica RX 60 25-3,5t. Disponível em:< https://www.still.com.br/empilha-
deiras/empilhadeiras-novas/empilhadeiras-eletricas-frontais/rx-60-25-35-t.html>. Acesso em: 19 Maio. 
2021.
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Introdução: A nutrição animal é um assunto inescusável quando se trata da criação de animais, 
visto que necessitam de uma dieta balanceada com concentrações de nutrientes que satisfaçam as 
reações metabólicas de seus organismos. Nesse sentido, os compostos minerais correspondem a 
um importante grupo de nutrientes presentes em alimentos, visto que 4% da massa total do corpo 
animal é constituído de espécies minerais, que podem realizar funções distintas no organismo. A 
partir do exposto, a quantificação de íons de origem mineral em alimentos utilizados na nutrição 
animal é necessária, visto que a deficiência desse nutriente na dieta resulta em prejuízos a saúde 
do animal. Então, o projeto de pesquisa apresentado na disciplina de pesquisa I do curso de 
química bacharelado, objetivou verificar a viabilidade analítica e econômica da aplicação de um 
espectrofotômetro de fluorescência de raios X em um laboratório de análises bromatológicas da 
região, para a determinação de íons de origem mineral.

Metodologia: A análise espectrofotométrica de XRF é um método quali-quantitativo 
multielementar que se baseia na medida das intensidades (números de raios X detectados por 
unidade de tempo) dos raios X característicos emitidos pelos átomos dos elementos constituintes 
da amostra, quando irradiada por partículas como elétrons, prótons ou íons produzidos em 
aceleradores de partículas ou ondas eletromagnéticas, bem como o processo mais difundido que 
é através de tubos de raios X. A interação de elétrons de camadas mais internas de um átomo 
com fótons que apresentem energia na região dos raios X, pode ocasionar a fotoejeção desses 
elétrons, criando-se uma vaga eletrônica. A fim de se obter estabilidade, o preenchimento das 
vagas eletrônicas formadas ocorre instantaneamente por elétrons de camadas mais próximas. 
Consequentemente, há um excesso de energia no processo, que será manifestado na forma de 
emissão de raios X característicos (SANTOS, 2012). Para que os raios X característicos sejam 
produzidos, é necessário que uma partícula de alta energia, como um elétron, atinja um elétron 
atômico acoplado, e a energia dessa partícula emitida seja maior que a energia de ligação deste 
elétron atômico, para que o mesmo seja ejetado do seu nível atômico com uma energia cinética 
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equivalente à diferença entre a energia da partícula inicial e a energia de ligação do elétron atômico. 
Esse processo de deslocamento do elétron da sua configuração normal ou estado fundamental é 
chamado de excitação. Quando o elétron é ejetado ele é chamado de fotoelétron, e essa interação 
de efeito fotoelétrico (JENKINS, 1999). O efeito fotoelétrico propõe que a luz assume um caráter 
corpuscular que se manifesta no processo de interação da radiação com a matéria. Além disso, esse 
efeito explica também que a energia de um fóton incidente é totalmente transferida para um elétron 
que compõe o átomo absorvedor, dessa forma o elétron abandona o átomo na forma de fotoelétron 
com uma determinada energia cinética deixando uma vacância em seu lugar. Após a ionização 
por efeito fotoelétrico, os átomos tendem a voltar para seu estado fundamental, e o processo do 
preenchimento da vacância eletrônica pela ocupação de um elétron de uma camada superior, com 
a consequente emissão de um fóton ocorre, caracterizando assim a fluorescência (BICHINHO, 
2008). Dessa forma, íons de origem mineral podem ser determinados, auxiliando o laboratório 
a realizar análises bromatológicas completas, visto que estes estão presentes em concentrações 
variadas nos constituintes que compõem as rações, podendo influenciar diretamente na qualidade 
de vida dos animais que são submetidos a alimentações deficientes desses íons. 

Conclusão: A aplicação da espectrofotometria de fluorescência de raios X no laboratório em 
questão, pode trazer diversos benefícios, uma vez que possibilitará ampliar o escopo oferecido ao 
mercado de controle de qualidade de rações na região norte do RS e também poderá atrair novas 
oportunidades de trabalho, visto que o laboratório não realiza, neste momento, determinações de 
íons de origem mineral.

Referências: SANTOS, E. S. Determinação de cobre, ferro, níquel e zinco em matrizes etanólicas por 
espectrofotometria de fluorescência de raios-X com energia dispersiva após pré-concentração em papel 
cromatográfico. 2012. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de química, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2012.

BICHINHO, K. M. Utilização da técnica de espectrometria de fluorescência de raios X para determinação 
de resíduos catalíticos em polímeros comerciais. 2008. Tese (Doutorado) – Instituição de Química, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

JENKINS, R. X-Ray fluorescence Analysis. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/9783527613748.ch3. Acesso em: 16 de jun. de 2021.
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Introdução: O presente trabalho tem como tema a interação entre mãe-criança na aquisição da 
linguagem. A reflexão se desenvolve com base em pesquisas advindas da perspectiva enunciativa 
aquisicional, conforme proposta por Silva (2007, 2009), autora que deriva dos estudos de Benveniste 
(1976, 1989) uma abordagem de aquisição da linguagem. O objetivo principal do trabalho aqui 
apresentado é analisar de que forma se dá a constituição do eu na interação mãe-bebê, no processo 
de aquisição da linguagem. Levando em conta os pressupostos teóricos da perspectiva enunciativa 
aquisicional, vê-se a língua como essencialmente social, concebida na coletividade, na relação 
com o outro e na cultura, aí está a importância da interação entre mãe e bebê na aquisição da 
linguagem, visto que os pais são as pessoas que, em geral, mas convivem com a criança desde seu 
nascimento. Acredita-se que os estudos acerca da aquisição da linguagem podem contribuir para 
que se compreenda a linguagem humana de modo geral. 

Metodologia: A pesquisa é de natureza aplicada, pois ela procura produzir conhecimentos para 
aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos; é de caráter exploratório, pois visa a 
proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito ou construindo hipóteses 
sobre ele quanto a seus objetivos; também envolve pesquisa bibliográfica. É uma pesquisa também 
explicativa, uma vez que procura identificar os fatores que causam um determinado fenômeno, 
aprofundando o conhecimento da realidade. Quanto aos procedimentos técnicos, utiliza como 
método a perspectiva enunciativa aquisicional de Silva (2007, 2009), com base nos estudos de Émile 
Benveniste. Como esta pesquisa busca analisar e interpretar um dado em específico, seguimos a 
delimitação sobre a abordagem qualitativa, que tem coleta de dados, interpretação de fenômenos 
e atribuição de significados de maneira direta em ambiente natural. Sua base exploratória está 
na análise feita de banco de dados naturalísticos, constituído por vídeos e diálogos de falas 
de crianças do Brasil. O corpus de análise tem o enfoque na análise de dados de enunciações 
faladas de uma criança de 0 a 3 anos, um menino denominado como G, cujas falas fazem parte do 
acervo do grupo de pesquisa registrado no Diretório do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) 
NAlíngua. O trabalho leva em consideração estudos enunciativos benvenistianos, a concepção 
de língua, linguagem e enunciação em Benveniste (1976, 1989), trazendo também os conceitos de 
subjetividade e intersubjetividade e o papel das pessoas do discurso: o “eu” e o “tu” implicados na 
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relação discursiva que caracteriza a enunciação da criança. A Teoria Enunciativa da Aquisição da 
linguagem, de Silva (2007, 2009), explica a instauração da criança na linguagem por um dispositivo 
(eu-tu/ele)-ELE, o qual comporta a criança (eu), o outro de seu convívio (tu), a língua na qual 
se instaura (ele) e a cultura em que está imersa (ELE). Segundo este dispositivo, ocupar o lugar 
de “eu” é ter a capacidade de se apropriar da língua num ato individual, o que, na história de 
enunciações da criança, envolve os movimentos de ser convocada pelo outro e convocar o outro. 

Conclusão: Os dados de fala apontam para a complexidade das interações mãe-bebê desde as 
vocalizações da criança nas quais as formas da língua ainda são indistintas; As interações analisadas 
permitem comprovar os movimentos da criança no dispositivo enunciativo de Silva (2007,2009), o 
que abre para perspectivas futuras de trabalho com base na teoria. 

Referências: BENVENISTE, Émile. Problemas de lingüística geral I. São Paulo: Ed Nacional, Ed da  
Universidade de São Paulo, 1976.

BENVENISTE, Émile. Problemas de lingüística geral II. Campinas, SP: Pontes, 1989.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e 
do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo, Feevale, 2013

SILVA, Carmem Luci da Costa. A instauração da criança na linguagem: princípios para uma teoria 
enunciativa em aquisição da linguagem. 2007. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Instituto de 
Letras, UFRGS, Porto Alegre, RS. 

SILVA, Carmem Luci da Costa. A criança na linguagem: enunciação e aquisição. 1. ed. Campinas: Pontes 
Editores, 2009. 
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Introdução: O primeiro governo de Getúlio Vargas enquanto presidente do Brasil, de maneira 
provisória (1930-34) e, mais tarde, a partir de um governo constitucional (1934-37), seguido pelo 
regime do Estado Novo (1937-45) foi marcado pela ascendência do nacionalismo e das relações 
internacionais, sobretudo durante a ocorrência da Segunda Guerra Mundial (1939-45). No presente 
trabalho, analisamos um dos artigos de Vargas publicados na Revista Cultura Política, periódico 
do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). A análise se justifica em função de o texto 
ter sido publicado no ano de 1942, contexto no qual se estreitariam as negociações com potências 
beligerantes na Europa, que culminaria com o posterior ingresso do Brasil na guerra. Compreender 
as aspectos do discurso presidencial acerca da situação brasileira no referido contexto é, portanto, 
nosso objetivo principal.

Metodologia: Desde os anos 1930, o autoritarismo assolava grande parte do globo. As heranças 
da Primeira Guerra Mundial, a busca pela reconstrução econômica, moral e política, bem como os 
diferentes grupos e blocos que foram se formando, abriram espaço a lideranças fortes e pujantes, 
que passaram a controlar grandes massas e territórios a pulso firme. Somados, estes e outros 
fatores desencadearam, sobretudo na Europa, regimes marcados por fortes graus de autoritarismo 
e centralização. Além disso, diferentes interesses estavam em jogo, fazendo com que algumas das 
grandes potências divergissem entre si, desencadeando um segundo conflito armado, mais brutal, 
estrategista e bem-estruturado belicamente do que aquele ocorrido em 1914. A Segunda Guerra 
Mundial das trincheiras, dos bombardeios e dos fascismos emergiria em 1939, expandindo-se 
ideológica e economicamente a campos afastados da Europa. Até então, Vargas tentou manter certa 
neutralidade em relação ao apoio a alguma das potências em guerra na Europa. Em 1942, porém, 
a pretensão de neutralidade se desfez – um ataque a navios brasileiros por parte da Alemanha, na 
costa, deixou civis brasileiros mortos e teve forte impacto e repercussão nas mentes e nos periódicos 
do país. Vargas, a partir de então, se posicionaria contra o Eixo, enviando soldados brasileiros para 
lutarem junto aos Aliados, em 1944. É nesta conjuntura turbulenta que se insere o discurso de 
Vargas publicado na Revista Cultura Política. Vargas aludiria aos “avanços” do ano de 1941, bem 
como a um suposto clima de “tranquilidade” - a neutralidade que o mesmo pretendia, uma vez 
que, até então, o Brasil não havia declarado apoio a nenhuma das frentes envolvidas na guerra que 
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estava ocorrendo em solo europeu. Note-se que, discursivamente, Vargas se expressa utilizando 
a primeira pessoa do plural, nós. Parece-nos, assim, que o presidente buscou atribuir um tom de 
coletividade à sua fala, na qualidade de representante do povo, bem como invocar um matiz de 
unidade, como se todos fizessem, falassem e concordassem com o que estava sendo pronunciado 
no discurso presidencial. Esta estratégia nos soa como uma forma de, por um lado, reafirmar o 
caráter centralizador de seu governo e o poder pessoal de seu governante e, por outro, apresentar-
se enquanto representante da nação e dos interesses da coletividade. A concepção de um Estado 
tutelar, presente no ideário do Estado Novo, se faz notar neste trecho do discurso presidencial. 
O povo, unidade homogeneizada, massificada e genérica, teria sido ouvido pelo governo, figura 
paterna, centralizada e foro legítimo de ação. 

Conclusão: O “chamado” ao povo brasileiro, neste horizonte, se dava em três frentes principais: 
a) luta dos soldados e fidelidade à pátria; b) união do povo e criticidade frente às propagandas; e c) 
trabalho e reconstrução ao fim do conflito. Presente e futuro andariam de mãos dadas no discurso 
de Vargas, cabendo ao Estado atuar na conciliação de diferentes situações e na orientação aos 
brasileiros. 

Referências: CAPELATO, Maria Helena. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. In: 
PANDOLFI, Dulce. Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999, p.167-178.

PANDOLFI, Dulce; GRYNSZPAN, Mario. Da Revolução de 30 ao Golpe de 37: a depuração das elites. 
Revista de Sociologia Política, n. 9, 1997, p.7-25.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: Uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2015.

VARGAS, Getúlio. O Brasil e o momento político mundial. Revista Cultura Política, n. 2, 1942, p. 83-85. 
Disponível em: https://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=rev. Acesso em: 12/jun/2021.
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Introdução: Durante muitos anos, a escrita acerca do passado, da memória e da história sul-rio-
grandenses se deu no cerne de instituições marcadamente veiculadas à construção de versões sobre 
o passado nacional em geral e regional em particular, como o Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Sul, fundado em 1920. A Farroupilha (1835-45) marca o tema master dos esforços 
dos agremiados nos anos 1930, discutindo-se a respeito da possibilidade de ter havido intentos 
separatistas. É neste contexto que se inserem os estudos de Moysés Vellinho sobre a formação sul-
rio-grandense. A partir dos anos 1940, Vellinho passaria a atuar no campo dos ensaios históricos, 
tendo ingressado no IHGRGS ao fim da década mencionada. Analisamos suas concepções sobre 
a Farroupilha, pautados em dois textos principais. O primeiro, foi publicado Aparas do Tempo 
(1981). O segundo é Capitania d’El Rey – aspectos polêmicos da formação rio-grandense, publicado 
em 1964.

Metodologia: Uma das principais preocupações de Moysés Vellinho, em nossa interpretação, 
foi a de demonstrar o quão coeso teria sido o Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, desde sua 
ocupação até a contemporaneidade do referido autor. Metodologicamente, analisamos as obras 
acima referidas a partir da teoria dos momentos de presença de Hans Ulrich Gumbrecht, em 
Produção de Presença - o que o sentido não consegue transmitir (2010), dialogando ainda com 
Michel de Certeau, quando este trata da operação historiográfica em A Escrita da História (1982) e 
buscando compreender aspectos que nortearam o discurso do autor. Nas culturas de presença, o 
corpo constaria como auto referência predominante, sendo compreendido como parte do mundo. 
Desse modo, o espaço é a dimensão fundamental das culturas de presença, enquanto o tempo se 
torna basilar às culturas de sentido. Em seu discurso, Vellinho evoca justamente os “momentos 
de presença” tratados por Gumbrecht, apresentando elementos que justificariam a brasilidade 
da Farroupilha, de modo a explicar por que o nome “Piratini” (nome do palácio do governo sul-
rio-grandense) teria sido tão bem aceito entre os agremiados do IHGRGS, quando de sua escolha, 
nos anos 1950. Ao narrar sobre o “Batismo do Palácio”, justificando e legitimando a atribuição 
do nome “Palácio Piratini” à sede do governo estadual do Rio Grande do Sul, Moysés Vellinho 
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evocaria alguns discursos já apresentados em relação à Farroupilha (1835-45), como de Souza 
Docca e Othelo Rosa, apresentando-a como relacionada ao sentimento de nacionalidade da então 
Província de São Pedro. A partir de seu desejo de presença, compartilhado também entre os demais 
agremiados favoráveis ao nome em questão, se daria uma presentificação da Farroupilha: além de 
ser afirmada na historiografia como genuinamente brasileira (sentido), teria como estandarte a 
própria sede da administração estadual (presença). A partir da legitimidade da qual desfrutava o 
IHGRGS enquanto lugar social e de sua posição enquanto letrado atuante na referia agremiação, 
Vellinho atuaria de modo a fortalecer e enraizar a versão abrasileirada da Farroupilha, convergindo 
com outros discursos sobre o evento e utilizando-se deles de maneira velada – o intradiscurso no 
campo do não-dito. Embora os momentos de presença atinjam os sujeitos com certa efemeridade, 
devemos considerar que o fazem a partir da experiência estética: ao olhar para o Palácio, adentrar 
em suas dependências ou ter acesso a algum ofício ou notícia que o mencione, poderá se dar, no 
interlocutor, um efeito de presença. A utilização do termo “batismo”, além disso, evoca a presença, 
o ritual e a “sacralidade”, aspectos marcantes nas culturas de presença. 

Conclusão: Apoiando-se no discurso de importantes congêneres do IHGRGS, Moysés Vellinho 
buscaria ratificar a versão predominante a respeito da Farroupilha, não somente confirmando o 
sentido brasileiro desta, como também lhe atribuindo um efeito de presença. Valendo-se do lugar 
social que ocupava, o autor auxiliou na “perenização” da nomenclatura, presentificando o evento 
num monumento ao decênio farrapo.

Referências: CERTEAU, Michel. A operação historiográfica. In ______. A escrita da História. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1982 [original: 1975], p. 64-122.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de Presença – o que o sentido não consegue transmitir. Ed. PUC- 
Rio, Rio de Janeiro, 2010.

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios & procedimentos. 8 ed. Campinas: Pontes, 2009.

VELLINHO, Moysés. Capitania d’El Rey – aspectos polêmicos da formação rio-grandense. Coleção 
Província. Porto Alegre: Editora Globo, 1970.

VELLINHO, Moysés. Batismo do Palácio. In: ______. Aparas do Tempo. Porto Alegre: ERUS, 1981a, p. 97-
100.
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Introdução: A casca da jabuticaba é rica em antocianinas, ácidos fenólicos, flavonoides que 
possuem atividades antioxidante e anti-inflamatória. Estes compostos estão associados aos efeitos 
benéficos à saúde. O ácido elágico tem demonstrado inibir a pigmentação da pele resultante da 
irradiação ultravioleta e outros fatores. O mesmo já foi detectado na casca da jabuticaba sendo 
importante para o desenvolvimento de formulações tópicas no tratamento de hipercromias. O 
ácido elágico suprime a melanogênese através da inibição da atividade da tirosinase. Com base 
nisso, acredita-se que formulações contendo a casca da jabuticaba pode ser uma alternativa no 
tratamento do melasma. Neste contexto, este projeto objetiva determinar a citotoxicidade da casca 
da jabuticaba Plinia peruviana (POIR.) Govaerts através de células de linhagem VERO como 
modelo celular.

Metodologia: Para avaliação da citotoxicidade ou viabilidade celular, a solubilidade da casca 
de jabuticaba foi determinada em água, 1% dimetilsulfóxido (DMSO), etanol 92° e 100 % DMSO. 
As cascas de jabuticaba apresentaram solubilidade de 8,74 mg/mL em DMSO 100%, 7,4 mg/mL 
em DMSO 10%, 6,91 mg/mL em água e 5,86mg/mL em etanol 92°. Para ensaio de citotoxicidade, 
a linha celular VERO foi mantida em meio DMEM suplementado com 100 U / ml de penicilina, 
100 &#956;g de estreptomicina (ambos Gibco) e 10% soro fetal bovino (FBS) à 37 °C em atmosfera 
umidificada contendo 5% de CO2. As células foram semeadas em placas de 96 poços (3,5 x 104 
células / poço), cultivadas até a semiconfluência, e tratadas com diferentes concentrações da casca 
de jabuticaba em pó. Após 24h de incubação, o tratamento foi suspenso. Solução de MTT (1,0 mg 
/ mL) foi adicionada a cada poço e as placas foram incubadas (3h, 37 °C). Cristais de Formazan 
foram dissolvidos com DMSO e absorbância foi lida em 570 e 630 nm em espectrofotômetro. Três 
experimentos independentes foram realizados. Os resultados foram expressos como porcentagem 
de viabilidade celular em comparação com o controle A viabilidade celular da casca de jabuticaba 
em DMSO 10% (5 mg/mL) foi de: 81,41; 92,44; 94,60; 94,94 e 94,94% nas concentrações de 0,5; 
0,125; 0,0623; 0,01562 e 0,0078 mg/mL. A viabilidade celular da casca em água (5 mg/mL) foi de: 
82,39; 88,77; 91,23; 91,21; 91,95; e 92,33 % nas concentrações de 0,5; 0,125; 0,0623; 0,03125; 0,01562 e 
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0,0078 mg/mL. A viabilidade celular da casca esterilizada em água (7 mg/mL) foi de: 70,85; 92,96; 
93,77; 97,18; 97,54; e 97,13% nas concentrações de 0,5; 0,25; 0,125; 0,0623; 0,03125; e 0,01562 mg/mL. 
A viabilidade celular da casca esterilizada em DMEM 50% (5 mg/mL) foi de: 56,82; 62,02; 77,86; 
84,72; 85,17; 87,77; e 91,24% nas concentrações de 0,5; 0,25; 0,125; 0,0623; 0,03125; 0,01562 e 0,0078 
mg/mL. A IC50 (concentração necessária para eliminar 50% das células) foi calculada por meio de 
uma análise de regressão linear considerando a concentração (mg/mL) e a viabilidade celular (%). 
Os valores de IC50 foram de 1,62 mg/mL para a casca em DMSO 10%, 2,13 mg/mL para a casca 
em água, 0,94 mg/mL para a casca esterilizada em água e 0,53 mg/mL para a casca esterilizada 
em DMEM. Esses dados servirão para definirmos as doses que serão utilizadas nas formulações 
que serão desenvolvidas. Para obtermos a IC50%, o ideal, é obtermos uma citotoxicidade próxima 
a 50%. Isso acontece, nas maiores doses, normalmente, quanto maior a dose, maior o potencial 
citotóxico. Entretanto, neste trabalho, nas maiores doses utilizadas, a viabilidade celular se manteve 
acima dos 80%, e, para obtermos o IC50% extrapolamos o resultado a partir da equação da reta. O 
aumento da dose não pode ser realizado, pois a casca da jabuticaba não solubiliza nos solventes 
compatíveis com o ensaio celular.

Conclusão: A determinação da toxicidade da casca de jabuticaba utilizando modelos celulares 
mostra-se uma ótima alternativa para determinação da toxicidade preliminar e das doses que 
podem ser utilizadas em formulações futuras. Neste trabalho, a partir das IC50% obtidas, as 
concentrações utilizadas de casca de jabuticaba nas formulações que serão desenvolvidas, devem 
ser inferiores a 2 mg/mL. 

Referências: ALMEIDA, Bianca de Lima. Modelo de pele humana reconstruída como plataforma para 
estudos de fotoenvelhecimento. Dissertação (Mestre em Ciências Farmacêuticas), Universidade Federal 
do Amazonas, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Programa de Pós-graduação em Ciências 
Farmacêuticas, Manaus, 2020.

BADKE, Marcio Rossato et al. Nursing students knowledge on use of medicinal plants as supplementary 
therapy. 2017. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, v. 9, n.2, 459–465.

ERTAM, Ilgen et al. Efficiency of ellagic acid and arbutin in melasma: A randomized, prospective, open-
label study. Journal of Dermatology, v.35, n.9, p. 570–574. 2008.
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Introdução: Previsto junto à Carta Magna de 1988, artigo 153, inciso VII, o Imposto sobre Grandes 
Fortunas há mais de 30 anos pende de instituição. Sabe-se que o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking 
dos países com maior carga tributária, contudo quando se trata do retorno proporcionado aos 
cidadãos ocupa a 30ª posição. Diante desses fatos surge a dúvida se o IGF seria capaz de promover 
a Justiça Social. Mundialmente, inúmeros países já o instituíram; optando esses, porém, por sua 
retirada do ordenamento pátrio, devido aos malefícios ocasionados pelo imposto. Dessa forma, 
este trabalho tem por objetivo refletir acerca da eventual instituição do Imposto sobre Grandes 
Fortunas, bem como justifica-se pela elucidação dos efeitos ocasionados pela eventual instituição 
deste, visto que existem inúmeros projetos de Lei complementar tramitando nas casas legislativas, 
os quais visam à sua instituição, sob argumentos de que este promoveria a justiça social.

Metodologia: O presente estudo trata-se de pesquisa bibliográfica realizada através de abordagem 
qualitativa, tendo por natureza a pesquisa aplicada e objetivos descritivos e explicativos. Diz-se 
que a modalidade mais moderna do Imposto sobre Grandes Fortunas teve seu surgimento no 
século passado, na França, o chamado Impôt de Solidarité sur la Fortune (PIKETTY, 2013 apud 
ELJAICK, 2017). Conquanto a instituição da modalidade de tributo na França, outros países já 
o instituíram e alguns ainda o mantém em vigor, conforme demonstra estudo realizado pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que, em 1990, levantou 
que doze países aplicavam o Imposto sobre Fortunas na Europa. Atualmente, somente três países 
integrantes da OCDE possuem em seu ordenamento pátrio a arrecadação decorrente de grandes 
fortunas (Espanha, Noruega e Suíça). Tal revogação em massa pode ser atribuída à evasão fiscal 
ocasionada pelo imposto, que levou inúmeros contribuintes a se retirarem de seus países, no intuito 
de driblar a arrecadação, bem como diante dos conflitos constitucionais gerados por este, como é o 
caso da declaração de inconstitucionalidade ocorrida na Alemanha (SAUER, 2006, sem paginação 
definida). No Brasil, em que pese ainda não instituído o imposto em questão, após pesquisa 
realizada nos sites das Casas Legislativas, constatou-se cinquenta projetos de Lei Complementar 
em tramitação, os quais visam à instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, sob alegações 
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de que este faria as vezes da Justiça Social. Em que pese o Imposto sobre Grandes Fortunas possa 
exercer um carácter de justiceiro social, verifica-se que muitas vezes sua instituição não obteve 
os resultados desejados. Isso porque, as experiências estrangeiras com o imposto demonstram 
que os malefícios com sua instituição são maiores que os benefícios obtidos. É possível também 
que a instituição do tributo, em solo brasileiro, leve a uma declaração de inconstitucionalidade, 
tendo em vista que alguns projetos de Lei Complementar em tramitação já não atendem mais as 
demandas sociais, devido ao tempo de tramitação. Outros possuem alíquotas que não condizem 
com o termo “grande fortuna”, logo, como refere Marcelo Cid Heráclito Queiroz (2016, p.50), “sem 
fundamento constitucional”. Soma-se a isso, uma possível declaração de inconstitucionalidade 
em razão de conflito com os princípios igualdade, vedação ao confisco, bem como uma possível 
incidência em bitributação, ao bis in idem, além do incentivo à evasão fiscal, acarretando uma 
menor arrecadação da máquina pública. Assim, demonstrada a complexidade da instituição do 
tributo, pode o legislador buscar outros meios a fim de consolidar a justiça social almejada, como, 
por exemplo, a criação de mais alíquotas de imposto de renda, instituição de forma temporária, no 
intuito de evitar a retirada definitiva de contribuintes do país, ou também a criação de um imposto 
que vise incidência sobre bens suntuários.

Conclusão: A partir do objetivo de pesquisa e da discussão dos resultados, verifica-se que 
a eventual instituição do IGF pode acarretar inúmeros problemas em razão dos malefícios 
econômicos e possíveis inconstitucionalidades. Podem, todavia, os defensores da justiça social 
utilizarem alternativas mais funcionais, evitando-se um imposto possivelmente inconstitucional e 
que instigue a evasão fiscal.

Referências: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: <camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2258183>. 

EL-JAICK, Mônica Berçot. Imposto sobre Grandes Fortunas: Uma análise à luz da Constituição Federal; 
Ambito Jurídico. 01 de janeiro de 2017. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-
constitucional/imposto-sobre-grandesfortunas- uma-analise-a-luz-da-constituicao-federal/>.

QUEIROZ, Marcelo Cid Heráclito. O Imposto sobre Grandes Fortuna. Editora Lacre. Edição do Kindle, 
2016.

SAUER, Oliver. Adeus ao princípio da meia divisão: O Tribunal Constitucional Federal reforça a liberdade 
de design do legislador tributário. Edição 4/2006. Disponível em:< http://www.forum-recht- nline.
de/2006/406/406sauer.htm>.
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Introdução: A oficina intitulada “Pintando paisagens da janela” foi desenvolvida no sétimo nível 
de licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes e Comunicações – FAC, sendo proposta 
na disciplina de Estágio Supervisionado III, em parceria com o Museu de Artes Visuais Ruth 
Schneider. A realização do estágio supervisionado no formato de oficina foi desenvolvimento 
como uma possibilidade de experiência pedagógica por conta da situação pandêmica atual, a 
qual limitava o contato dos estagiários com as escolas, devido as normas de prevenção contra 
a COVID-19. Desta forma, optou-se pela realização do estágio sob a forma de oficina em Artes 
Visuais online, com estudantes do ensino fundamental de 11 a 15 anos de idade, do município de 
Passo Fundo e região.

Metodologia: A oficina foi desenvolvida contando com a presença de estudantes do ensino 
fundamental, anos finais, sendo desenvolvida nas quintas-feiras a tarde, no horário das 15:00 as 
17:00, nos meses de maio e junho de 2021, totalizando seis encontros. A oficina teve como intenção 
proporcionar ao estudante a oportunidade de aprofundar o olhar para as paisagens que fazem 
parte do cotidiano, sendo que em muitos momentos esquecemos de observá-las, pois estamos 
tão acostumados que deixamos de apreciar os detalhes mais simples. Os conteúdos propostos 
envolveram o estudo dos processos da pintura, materiais e técnicas, entrelaçando-os com a 
teórica das cores, das formas, do espaço, das texturas e das linhas, assim como, os alunos tiveram 
a oportunidade de conhecer artistas rio-grandenses que abordam na sua poética relacionada a 
natureza. A temática Pintando paisagem da janela, surgiu pensando na limitação de atividades e 
contato com a natureza que as crianças e jovens tem tido desde o início da pandemia, juntamente 
com o congelamento das atividades escolares em virtude do isolamento social, propor-se uma 
oficina que oportunizasse aos estudantes o gosto pelas artes, bem como, despertasse o olhar 
para que pudessem apreciar os diferentes cenários visuais que fazem parte do nosso cotidiano, 
ampliando a sua capacidade perceptiva para pudessem observar as beleza, mas essencialmente 
as particularidades da natureza. Como descreve Martins, Picosque e Guerra, (1998, p.66): “A arte 
é um estimulante para o viver e para a vida”. Assim, buscou-se oportunizar conhecimentos para 
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que os estudantes compreendessem que a arte é muito mais do que simplesmente esquematizar 
um desenho, que existe um universo de conhecimentos e possibilidades de criação artística, tudo 
depende da capacidade do nosso olhar de compreender e expressar-se visualmente.

Conclusão: O desenvolvimento desta oficina possibilitou além do contato com a educação 
escolar em artes visuais, a oportunidade de aprimorar os conhecimentos a respeito da docência 
no formato online. Assim, o desenvolvimento da oficina permitiu-nos um espaço de trocas de 
experiências com os estudantes, visto que a arte tornou-se uma oportunidade para adquirir novos 
conhecimentos durante o isolamento social.

Referências: MARTINS, Miriam Celeste & PICOSQUE, Gisa & GUERRA, M. Terezinha Telles. Didática do 
Ensino da Arte – a língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998.
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, declarou 
estado de pandemia, advinda da doença causada pelo coronavirus (SIMPSON; ROBINSON, 2020). 
Desde então, investiu-se no cuidado ao paciente com agravamento desta enfermidade. Contudo, 
pouco se atentou ao fato de que muitos pacientes com COVID-19 precisarão de cuidados pós-
agudos, a fim de se recuperar das disfunções causadas pela infecção, a qual pode resultar em 
complicações em médio e longo prazo (GRABOWSKI; JOYNT MADDOX, 2020). Prevê-se que a 
doença resulte em morbidade significativa por 3-6 meses (fase intermediária) com pressão sobre 
os serviços médicos de rotina e de reabilitação por 12 meses ou mais (fase crônica) (BARKER-
DAVIES et al, 2020). Contudo, por se tratar de uma patologia recente, seu entendimento ainda é 
incompleto, bem como as sequelas relacionadas e desfechos em longo prazo. Portanto, esta revisão 
de literatura visa recrutar informações relacionadas a reabilitação de indivíduos após a COVID-19.

Metodologia: Metodologia Este estudo caracteriza-se por uma revisão integrativa da literatura, 
desenvolvida com artigos publicados entre janeiro e outubro de 2020, nas seguintes bases de dados: 
MedLine/PubMed, LILACS, PEDro, Nature e SciELO. Foram utilizados os seguintes descritores 
combinados (DECS): betacoronavirus OR coronavirus infections AND rehabilitation OR exercise 
therapy OR physical therapy modalities. Foram incluídos artigos com texto completo publicado em 
português, inglês ou espanhol; e com informações sobre reabilitação em indivíduos pós Covid-19. 
Quanto aos critérios de exclusão, estabeleceram-se artigos duplicados; outros tratamentos que 
não propusessem a reabilitação funcional; que abordassem indivíduos em quadro subagudo pós 
Covid-19 ou hospitalizados; artigos publicados fora do período proposto. Revisões, metanálises, 
editoriais, artigos de opinião, cartas ao editor e consensos também foram excluídos. Resultados 
Ao todo, foram localizados 828 artigos, dos quais foram selecionados 35 artigos enquadrados no 
tema proposto. Após a leitura completa dos artigos pelo pesquisador, foram selecionados 3 artigos 
para a análise final. Os artigos encontrados sugerem que, a reabilitação no período pós COVID-19 
resulta em melhora na função pulmonar, capacidade funcional, estado de saúde subjetivo e 
qualidade de vida, bem como redução da frequência cardíaca (FC). Contudo, alterações no sistema 
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respiratório em alguns casos puderam ser observadas mesmo após a reabilitação. Discussão Os 
impactos causados pela pandemia por coronavirus perdurarão muito além das respostas imediatas 
e de caráter emergencial. O preparo de ações a longo prazo é de suma importância para otimizar 
a capacidade de resposta a desafios futuros da prestação de serviços de reabilitação em nosso 
sistema de saúde. Além disso, a completa compreensão sobre a doença ainda está incompleta, 
principalmente no que se refere às sequelas e aos desfechos a longo prazo, por se tratar de algo 
recente. A escassez de publicações relacionadas a reabilitação de pacientes após a COVID-19 
também inviabiliza a discussão de métodos considerados mais eficazes, e ressalta a urgência de 
mais publicações sobre o tema. Pode-se afirmar que as complicações do COVID-19 podem ser 
reduzidas oferecendo reabilitação interdisciplinar e fornecendo educação do paciente/família 
para autocuidado. O impacto gerado pelo COVID-19, suas sequelas e comorbidades, o foco na 
função e retorno à participação na sociedade deverão ser a base na elaboração de um plano de 
tratamento individualizado, considerando os desejos e objetivos do paciente.

Conclusão: A reabilitação traz benefícios a função pulmonar, capacidade funcional e qualidade 
de vida, com redução de escores de ansiedade. Contudo, há pouca evidência para maiores 
comprovações e debates. Portanto, novos estudos devem ser realizados para comprovar as reais 
consequências do Covid-19 a longo prazo, bem como os efeitos da reabilitação após a internação 
devido a infecção por coronavirus.

Referências: 1. SIMPSON, R; ROBINSON, L. Rehabilitation After Critical Illness in People With COVID-19 
Infection. Am J Phys Med Rehabil., v. 99, n. 6, p. 470-474, 2020.

GRABOWSKI D. C.; JOYNT MADDOX K. E. Postacute Care Preparedness for COVID-19: Thinking Ahead. 
JAMA, v. 323, n. 20, p. 2007-2008, 2020.

BARKER-DAVIES R. M. et al. The Stanford Hall consensus statement for post-COVID-19 rehabilitation. Br 
J Sports Med., v. 54, n. 16, p. 949-959, 2020.
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Introdução: O câncer afeta uma grande parcela da população e engloba diversos fatores de 
risco. Devido à fragilidade proporcionada pela doença ao paciente, assim como seu tratamento, 
estes apresentam maior risco de apresentar um acometimento mais severo da doença por 
coronavirus (RODRIGUES et al.,2020). Com a rápida progressão da COVID-19, e seu alto 
potencial de transmissibilidade, meios de prevenção foram adotados para redução da transmissão 
do vírus. Contudo, observou-se maior prevalência de contaminação em portadores de câncer 
quando comparados à população geral (FERREIRA et al., 2020). Os sintomas mais frequentes da 
COVID-19 são febre, dores de cabeça, dores musculares, tosse e diarreia. Pacientes oncológicos 
tendem a apresentar sintomas de dispneia, dor e fadiga com mais frequência devido ao tratamento 
antineoplásico (SILVA et al., 2021). Portanto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a 
prevalência e a intensidade de dor em indivíduos com câncer acometidos pela COVID-19.

Metodologia: Metodologia Caracteriza-se por um estudo transversal, de base populacional 
que avaliou 875 indivíduos residentes no Brasil, incluindo pessoas que testaram positivo para 
COVID-19 por meio do exame PCR-RT, podendo estar no ciclo ativo da doença ou recuperado. 
Os indivíduos deveriam apresentar idade igual ou superior a 18 anos, possuir acesso à internet e 
dispor de condições físicas e cognitivas para responder aos questionários. Ademais, pacientes com 
diagnóstico de doença oncológica. Foram excluídos indivíduos com declínio cognitivo e/ou em 
estado comatoso, pacientes internados em unidade de terapia intensiva e em ventilação mecânica 
invasiva. Após a aprovação pelo comitê de ética, sob parecer número 4.689.873, estando de acordo 
com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, realizou-se uma coleta de dados, pela plataforma 
Google Docs, em acesso aberto. O link do mesmo foi encaminhado para os participantes por 
meio de redes sociais. Resultados A partir dos dados coletados, o total de participantes foi de 857 
indivíduos. Destes 16 indivíduos eram oncológicos, ou seja, representam aproximadamente 1,86% 
da população pesquisada. Não houve predominância entre os sexos, sendo que a idade média foi 
de 51,25 ± 17,44 anos, com prevalência de casos no grupo sanguíneo A+ (62,5%). A prevalência 
de dor foi de 87,5% na população oncológica, sendo que essa dor demonstrou intensidade média 
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de 7,57 e um desvio padrão de ± 1,69, segundo a escala visual analógica de dor (EVA). Já no 
período onde estes indivíduos foram acometidos pela COVID-19, 10 (62,5%) apresentaram dores 
no corpo e 3 (18,8%) apresentaram dor de cabeça Discussão A pandemia gerada pela COVID-19 
causou grande impacto a todos os indivíduos, mobilizando hábitos e estilos de vida, além de 
proporcionar novos desafios, com importante enfoque nos sistemas de saúde, incluindo aqueles 
em terapia oncológica. Contudo, observou-se que, há escassez de estudos disponíveis na literatura 
com informações detalhadas sobre o adequado manejo do paciente oncológico diagnosticado com 
COVID-19, bem como a dor e sua terapêutica, apresentando-se como fator limitante para o estudo. 
Além disso, o tamanho da amostra foi relativamente pequeno, bem como foi realizado de forma 
online. Assim, este estudo pode não ser adequadamente representativo. Portanto, mais pesquisas 
são necessárias para entender melhor as necessidades desses pacientes marginalizados. Por fim, 
se modo a evitar as complicações resultadas do contágio pelo coronavirus, deve-se primeiramente 
limitar a exposição de pacientes com câncer a ambientes suscetíveis ao contágio. Em segundo lugar, 
buscar modificar a terapêutica, de modo que haja redução da probabilidade de mielossupressão 
(MOTLAGH A. et al.,2020).

Conclusão: Pode-se constatar através das análises realizadas, em suma, que apesar da condição 
em que os indivíduos se encontravam, e dos demais fatores de comorbidade que o quadro 
oncológico agrega, a prevalência de dor destes indivíduos quando acometidos pela COVID-19 foi 
baixa. Contudo, devido a precariedade de estudos sobre o tema, deve-se fomentar mais a pesquisa 
no mesmo.

Referências: 1. RODRIGUES A. B.; VIEIRA A. A.; SANTOS S.G. C. Medidas de Prevenção e Manejo 
Adequado do Paciente Oncológico em Tempos de Covid-19. Revista Brasileira de Cancerologia, v. 66, n. 
TemaAtual, 2021.

2. FERREIRA, J. D. et al. Covid-19 e câncer: atualização de aspectos epidemiológicos. Revista Brasileira de 
Cancerologia, v. 66, n. TemaAtual, e1013, 2020.

3. SILVA, T. T. M. et al. Impacto da Covid-19 em Pacientes Oncológicos: Scoping Review. Texto & 
Contexto-Enfermagem, v. 30, e20200415, 2021.

4. MOTLAGH A. et al. COVID19 prevention & care; a cancer specific guideline. Arch Iran Med, v. 23, n. 4, 
p. 255-264, 2020.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 4.689.873



Página 1665

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: Pamela Pongan

ppongan@hotmail.com

Coautores: Pâmela Pongan

Orientador: Adelar Heinsfeld

Área: Ciências Humanas

Subevento: Mostra de Pós-Graduação

Tipo de Trabalho: Resumo

 

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.

Metodologia: 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 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 
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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.

Conclusão: 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: AMORIM, Tade-Ane de. Nanotecnologia na imprensa: análise de conteúdo do jornal Folha de 
São Paulo. Em Tese. Florianópolis, UFSC, Vol. 4 n. 2 (2), janeiro-julho/2008, p. 20-36.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo: edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70, 2016.

CHARAUDEAU, Patrick. Gramaire du Sens et de expression. Paris: Hachette, 1992.

SOSA, Derocina Alves Campos. A história política do Brasil (1930-1934) sob a ótica da imprensa gaúcha. 
Rio Grande: Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2007

TOSTA, Sandra Pereira. Jornal de Opinião: história e identidade da imprensa católica em Minas Gerais. 
Anais do V Congresso NacioAnais do V Congresso Nacional de História da Mídia, Intercom – São Paulo, 
2007.
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Introdução: O presente estudo refere-se ao Trabalho de Conclusão de Curso de licenciatura em 
Artes Visuais, da Universidade de Passo Fundo, abordando a temática da sensibilidade na arte e 
educação. Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de produzir possibilidades de estudo na área 
das artes e da sensibilidade, já que ambas, muitas vezes, acabam por ser deixadas em segundo 
plano no âmbito da educação e, por conta disso, muitos de seus aspectos sensíveis e humanos são 
ignorados ou esquecidos. O estudo traz como objetivo geral compreender, a partir da revisão de 
literatura, o espaço ocupado pela formação da sensibilidade no ensino de arte. E como objetivos 
específicos, almeja-se levantar questões a respeito da sensibilidade no campo da arte-educação, 
versar sobre o ser sensível e refletir sobre as concepções de ensino de arte que fundamentam a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para a formação da sensibilidade dos estudantes brasileiros.

Metodologia: O primeiro movimento realizado para a construção deste estudo foi o de fazer 
um levantamento de pesquisas, em um recorte de período de cinco anos (de 2016 a 2021), que 
abordassem o tema da Sensibilidade na Arte-Educação. Posteriormente, olhou-se para os resultados 
encontrados selecionando aqueles textos que versassem sobre a formação da sensibilidade no 
ensino de arte, considerando os espaços formais de educação, por considerar que estes locais 
operam em uma lógica de fragmentação do tempo para dar conta de todas as áreas contempladas 
na matriz curricular. Assim, buscou-se verificar na literatura como a arte vem sendo abordada no 
ensino formal, observando seu aspecto de formação da sensibilidade. A sensibilidade humana, 
por vezes, tem sido deixada de lado por muitos grupos de pessoas. Tanto a sensibilidade no que 
diz respeito aos sentidos humanos (olfato, visão, paladar, tato e audição) quanto no que se refere à 
atenção dada aos sentimentos e experiências. O ensino sensível se faz cada vez mais necessário para 
o desenvolvimento humano. Nesse processo, as Artes Visuais têm o potencial de desempenhar 
um significativo papel. Acredita-se que a educação do sensível configura um vasto território, 
do qual a arte-educação deve fazer parte, como um de seus componentes (DUARTE JR., 2010). 
Duarte Jr. enfatiza o fato de que a educação da sensibilidade pressupõe necessariamente uma 
educação sensível. Ele pondera sobre isso alegando que a sensibilidade se faz “necessária para que 
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a dimensão sensível dos educandos seja despertada e desenvolvida” (DUARTE JR. 2010, p. 30-
31). Para tanto, educadores que objetivam levar conteúdos significativos às vidas dos estudantes 
precisam, necessariamente, dar atenção especial às necessidades e às expressões humanas. A 
educação da sensibilidade precisa ser estimulada através de experiências reais oportunizadas aos 
educandos. Duarte Jr. (2010) fala muito sobre as “experiências sensíveis”, observando estas tanto 
no que se refere à sensibilidade e emoção quanto se tratando dos cinco sentidos físicos (visão, olfato, 
paladar, tato, audição). O autor afirma que os ensinamentos ganhariam muito mais significados 
se decorressem de experiências sensíveis efetivamente vividas pelos estudantes (DUARTE JR., 
2010). A partir da revisão bibliográfica sobre a temática deste estudo, pode se observar que as 
produções selecionadas, mesmo com objetivos distintos, versam sobre o tema da sensibilidade na 
arte-educação. Os diálogos foram realizados com o auxílio dos textos de alguns autores de livros 
ou artigos além dos selecionados para a revisão, os quais serviram de apoio para esta reflexão. A 
partir desta pesquisa foi possível compreender que as práticas artísticas e experiências estéticas 
têm o potencial de acolher as vivências e subjetividades dos alunos, bem como apresentar situações 
que possam servir de estímulo à criatividade, fruição e demais dimensões do conhecimento.

Conclusão: Foi possível compreender de que maneiras a sensibilidade está presente na relação 
entre arte e ensino e de como é essencial que os educadores oportunizem vivências e experiências 
artísticas e estéticas. Considera-se, portanto, que o espaço ocupado pela formação da sensibilidade 
no ensino de arte, a partir da revisão de literatura observada, ocupa centralidade nas discussões 
apontadas.

Referências: DUARTE JR., João-Francisco. A montanha e o videogame: escritos sobre educação. 1ª ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2010.
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Introdução: O presente estudo apresenta a produção do material educativo realizado por meio 
de entrevistas e pesquisas sobre arte do Rio Grande do Sul. Busca-se aqui trazer pela voz do artista 
Elias Maroso, um pouco da sua trajetória artística. Elias é um artista que utiliza de materiais e 
técnicas não convencionais de produção artística e entende a arte “como uma força que pode mexer 
com qualquer regime de códigos, emprenhando a linguagem e seus efeitos sobre a realidade” 
(Maroso, 2020). O material educativo foi produzido por meio de entrevista gravada com a devida 
autorização e gerou um material em formato de vídeo, com o objetivo de ser utilizado para 
pesquisas em ambientes formais e não formais de ensino. O trabalho foi elaborado na disciplina 
de Estágio Supervisionado I do curso de Artes Visuais (Licenciatura), da Faculdade de Artes e 
Comunicação da Universidade de Passo Fundo, RS. O modelo de projeto foi necessário devido às 
consequências da pandemia de Covid19.

Metodologia: Em tempos de pandemia, adaptações precisam ser feitas. Nesse sentido, o projeto 
de estágio, que é parte da disciplina de Estágio Supervisionado I, foi repensado e adaptado. Assim, 
o material produzido foi uma entrevista em formato audiovisual com o artista rio-grandense 
Elias Maroso, além de um projeto de pesquisa, com propostas de aplicação de aulas, baseadas no 
material coletado. Atualmente, é de extrema importância a realização de pesquisas sobre artistas 
rio-grandenses, considerando que a grandiosa arte do Rio Grande do Sul não possui visibilidade no 
presente ensino artístico do Estado. A obra de Elias Maroso, aplicada no ensino através do material 
educativo produzido, vem ao encontro da necessidade expositiva da produção artístico-cultural 
do Rio Grande do Sul e traz ainda o olhar filosófico e contemporâneo sobre questões espaciais, 
principalmente dos conceitos de dentro, fora e saída. A percepção espacial é uma questão social e 
humanitária, a medida que nos transforma em um indivíduo mais preocupado com o seu entorno 
e com o coletivo. Portanto, refletir e compreender esse assunto na educação básica é fundamental. 
Estar em mais de um lugar é um desejo que Elias tem tido e saciado. A questão espacial intrínseca 
em suas obras é resultado de um olhar filosófico sobre os conceitos mais instigantes e complexos 
da física. O espaço – tempo que gera a dobra, as dobras incorporadas nos diagramas e impressões 
gráficas, tudo interligado como uma grande onda sonora que ecoa oculta. Na série de intervenções 
Você não está em um lugar só, a proposta de Elias [...] se baseia justamente em conceber trabalhos 
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que possam coexistir em contextos diferentes de apresentação e exposição artística. Como 
ponto de partida, imagens de saliências, entranças, portais e dobras do espaço são pensadas 
como elementos que marcam e conectam espaços distantes, encurtam distâncias como buracos 
quânticos de minhoca. Tanto o movimento de ir para rua quanto o problema de condicionar uma 
experiência aberta em um ambiente expositivo da arte são considerados. (MAROSO, 2019). Os 
processos artísticos de Elias são muitos e de tamanha complexidade. Para falar sobre alguns deles, 
podemos partir do diagrama. O artista inicia sua organização de ideias através deste em todos 
os seus projetos e, muitas vezes, o diagrama está incorporado no resultado final também. “O 
diagrama que era abstrato, se transformou concreto [...] o diagrama era uma operação mental, mas 
ele se transformou [...]” (MAROSO, 2021). Nessa fala, ele expõe um pouco da materialização do 
diagrama em sua produção através do Diagrama 88.8, uma “instalação composta por protótipos 
de radiotransmissores FM [...]. Inclui transmissão na faixa de rádio 88.8 FM em um perímetro 
de aproximadamente trinta metros de distância” (MAROSO, 2019). As possibilidades de fazeres 
artísticos com materiais e suportes não tradicionais que Maroso traz são um meio de estimular a 
produção artística dentro da sala de aula com novas possibilidades.

Conclusão: Por conta da produção do material educativo teve-se a possibilidade de criar 
uma produção audiovisual baseada nas obras do artista entrevistado, além de trazer a temática 
contemporânea aos olhos daquele que tiver acesso a este material, que poderá ser aplicado em 
salas de aula e outros espaços, além de sua disponibilidade online em uma plataforma digital.

Referências: MAROSO, Elias. 88.8: quando atravessei uma ou duas paredes. Anais do 29º Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Goiânia, GO: ANPAP, 2020. Disponível em: 
http://anpap.org.br/anais/2020/pdf/Elias_Maroso_ANPAP_2020_ArtigoFinal-99.pdf. Acesso em: 28 jun. 
2021.

MAROSO, Elias. Portfólio de Elias Maroso. 2021. Disponível em: https://www.eliasmaroso.art.br/p/cv-
bio.html. Acesso em: 29 jun. 2021.

MAROSO, Elias. Sintonize Infinito FM, 2019. Disponível em: https://www.eliasmaroso.art.br/p/
transmissor-888.html. Acesso em: 29 jun. 2021.

MAROSO, Elias. Você Não Está. 2016. Disponível em: https://www.eliasmaroso.art.br/p/voce-nao-esta.
html. Acesso em: 29 jun. 2021.
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Introdução: Com os requisitos cada vez mais elevados de qualidade para os produtos industriais, 
torna-se extremamente necessário estudar e analisar novas possibilidades de alterações de 
propriedades que levam a melhoria de desempenho dos produtos desenvolvidos, além disso, 
esses aços apresentam boa soldabilidade, fator importante para desenvolvimento de produtos 
(VEIGAS, 2016). Este trabalho propõe o estudo do processo de soldagem GMAW (MIG/MAG) 
automatizado aplicado ao material aço de alta resistência e baixa liga Hardox 450. Para isso, foi 
efetuado a soldagem no aço Hardox 450 com diferentes arames de deposição, analisado a influência 
da composição dos eletrodos na microestrutura do material, para determinar quais influências 
geram na macroestrutura, microestrutura e microdureza do metal na junta soldada. 

Metodologia: Para o início do procedimento, foi adquirido o material proposto neste 
experimento, em seguida foi efetuado o corte e preparação do metal em amostras especificadas no 
dimensionamento proposto para a análise. Após o corte dos corpos de prova foi necessário avaliar 
o dimensionamento final das amostras para não surgir incompatibilidade para o experimento. 
Para a confecção das juntas soldadas, foram utilizados os arames sólidos AWS ER70S-6 e AWS 
ER90S-D2 com diâmetro de 1,2mm. Após a preparação dos corpos de prova e escolha de arames 
de deposição, os conjuntos foram experimentados no processo de soldagem GMAW aonde foi 
utilizado um robô de solda para desenvolver o processo, ajustando vários parâmetros para 
soldagem, como: passe de raiz, passe de preenchimento, penetração total, amperagem, tipo de 
corrente, frequência, tecimento e velocidade de soldagem. Após realizar o processo de soldagem 
dos conjuntos, foi extraído algumas amostras cortadas na seção transversal à solda, para a análise 
de macrografia para identificação de possíveis falhas como, porosidade, inclusões macro, trincas 
entre outros e micrografia, caracterizando três regiões na metalurgia da soldagem, sendo: zona 
de fusão (ZF), zona termicamente afetada (ZTA) ou zona afetada pelo calor (ZAC) grãos finos 
(GF) e grãos grosseiros (GG) e o metal base. Foi realizado o ensaio de microdureza ao longo da 
seção transversal à solda em todas as regiões do material, sendo: material base, metal de adição, 
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zona termicamente afetada de grãos grosseiros e zona termicamente afetada pelo calor de grãos 
finos, para determinar a dureza de cada região após o processo podendo verificar se o arrame de 
deposição e os parâmetros de soldagem se adaptaram bem ao processo. 

Conclusão: Através dos resultados obtidos na análise, possibilitou concluir que o metal de adição 
ER90S-D2 tem um comportamento melhor do que o metal de adição ER70S-6, pois é possível 
verificar que a dureza e da microestrutura dos metais de adição ao longo do conjunto soldado se 
mantém mais elevada, levando em conta que isso afeta diretamente na resistência mecânica do 
material e na vida útil do mesmo.

Referências: VIEGAS, Daniel Bicalho. Avaliação da resistência ao desgaste de um aço Hardox 450 subme-
tido a solda de revestimento duro, com arame tubular DIN 8555/MF-10-GF-60-GR utilizando o processo 
FCAW. Dissertação (Mestre em Engenharia dos Materiais) - Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais, Belo Horizonte 2016.
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Introdução: Com os requisitos cada vez mais elevados de qualidade para os produtos industriais, 
torna-se extremamente necessário estudar e analisar novas possibilidades de alterações de 
propriedades que levam a melhoria de desempenho dos produtos desenvolvidos, além disso, 
esses aços apresentam boa soldabilidade, fator importante para desenvolvimento de produtos 
(VEIGAS, 2016). Este trabalho propõe o estudo do processo de soldagem GMAW (MIG/MAG) 
automatizado aplicado ao material aço de alta resistência e baixa liga Hardox 450. Para isso, foi 
efetuado a soldagem no aço Hardox 450 com diferentes arames de deposição, analisado a influência 
da composição dos eletrodos na microestrutura do material, para determinar quais influências 
geram na macroestrutura, microestrutura e microdureza do metal na junta soldada. 

Metodologia: Para o início do procedimento, foi adquirido o material proposto neste 
experimento, em seguida foi efetuado o corte e preparação do metal em amostras especificadas no 
dimensionamento proposto para a análise. Após o corte dos corpos de prova foi necessário avaliar 
o dimensionamento final das amostras para não surgir incompatibilidade para o experimento. 
Para a confecção das juntas soldadas, foram utilizados os arames sólidos AWS ER70S-6 e AWS 
ER90S-D2 com diâmetro de 1,2mm. Após a preparação dos corpos de prova e escolha de arames 
de deposição, os conjuntos foram experimentados no processo de soldagem GMAW aonde foi 
utilizado um robô de solda para desenvolver o processo, ajustando vários parâmetros para 
soldagem, como: passe de raiz, passe de preenchimento, penetração total, amperagem, tipo de 
corrente, frequência, tecimento e velocidade de soldagem. Após realizar o processo de soldagem 
dos conjuntos, foi extraído algumas amostras cortadas na seção transversal à solda, para a análise 
de macrografia para identificação de possíveis falhas como, porosidade, inclusões macro, trincas 
entre outros e micrografia, caracterizando três regiões na metalurgia da soldagem, sendo: zona 
de fusão (ZF), zona termicamente afetada (ZTA) ou zona afetada pelo calor (ZAC) grãos finos 
(GF) e grãos grosseiros (GG) e o metal base. Foi realizado o ensaio de microdureza ao longo da 
seção transversal à solda em todas as regiões do material, sendo: material base, metal de adição, 
zona termicamente afetada de grãos grosseiros e zona termicamente afetada pelo calor de grãos 
finos, para determinar a dureza de cada região após o processo podendo verificar se o arrame de 
deposição e os parâmetros de soldagem se adaptaram bem ao processo. 
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Conclusão: Através dos resultados obtidos na análise, possibilitou concluir que o metal de adição 
ER90S-D2 tem um comportamento melhor do que o metal de adição ER70S-6, pois é possível 
verificar que a dureza e da microestrutura dos metais de adição ao longo do conjunto soldado se 
mantém mais elevada, levando em conta que isso afeta diretamente na resistência mecânica do 
material e na vida útil do mesmo.

Referências: VIEGAS, Daniel Bicalho. Avaliação da resistência ao desgaste de um aço Hardox 450 submetido 
a solda de revestimento duro, com arame tubular DIN 8555/MF-10-GF-60-GR utilizando o processo FCAW. 
Dissertação (Mestre em Engenharia dos Materiais) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais, Belo Horizonte 2016.
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Introdução: A descorna em bovinos visa uniformizar o rebanho e facilitar o manejo dos animais, 
proporcionando ainda, maior segurança para as pessoas envolvidas no manejo e para o próprio 
gado, evitando ferimentos durante as interações (SCOLARI, et al., 2010). O procedimento de 
descorna pode resultar em diversas complicações trans e pós-operatórias, como a sinusite (SILVA, 
et al., 2010). A sinusite é a inflamação dos seios paranasais e cursa com sinais clínicos de febre, 
letargia, secreção purulenta fluindo das narinas, entre outros, sendo que em casos de sinusite por 
descorna é comum na região do corno amputado o desenvolvimento de fístulas (SILVA, et al., 
2009). O tratamento da sinusite é laborioso, demanda tempo e nem sempre o resultado é satisfatório 
(SILVA, et al., 2009).

Metodologia: Foram atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV-
UPF), três bovinos, dois machos e uma fêmea, da raça holandesa, com idades superiores a seis 
meses, apresentando sinais clínicos de apatia, secreção mucopurulenta fluindo pelas narinas e 
fístula com presença secreção mucopurulenta de odor fétido e miíase, adentrando o seio frontal. 
O proprietário relatou que os sinais clínicos começaram uma semana após o procedimento de 
descorna cirúrgica. Ao nascerem, bovinos apresentam uma protuberância no osso frontal, 
denominada de processo cornual, responsável pelo desenvolvimento dos chifres. Geralmente o 
desenvolvimento dos chifres é impedido pela cauterização da epiderme germinal precocemente, 
processo denominado de mochamento (KÖNIG e LIEBICH, 2016). A partir do sexto mês de idade, 
o processo cornual começa sua pneumatização, invadindo o revestimento mucoso do seio frontal, 
até que todo o chifre fique oco, com exceção do ápice, que é sólido (KÖNIG e LIEBICH, 2016). 
Portanto, pela idade dos animais, o procedimento de escolha foi a descorna cirúrgica. Devido à 
comunicação do seio frontal como o chifre, após a secção do mesmo, gesso foi inserido na abertura 
com o propósito de proteção contra possíveis contaminantes. O uso do gesso para oclusão da 
ferida, em comparação com a dermorrafia, reduz o tempo e o custo do procedimento, além de 
reduzir a manipulação do tecido, sendo benéfica para a cicatrização (SCOLARI, et al., 2010). 
Contudo, em ambos os casos, o gesso não foi bem fixado ao local, deixando a abertura do osso 
frontal exposto, resultando na contaminação por bactérias e infestação por miíase, com infecção 
descendente. Pelo histórico e sinais clínicos, os animais foram diagnosticados com sinusite. O 
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tratamento foi realizado através da limpeza da fístula, com clorexidina 2% e 0,2%, remoção das 
larvas de miíases e administraçã de doramectina, 1mL/50Kg, IM. Posteriormente, foi realizada 
lavagem do seio frontal através da fístula utilizando iodopovidona (PVP-I) 10%, até a secreção 
nasal sair limpa e, após a lavagem, aplicação tópica de unguento entorno da ferida e algodão com 
iodo para formar um tampão. Além disso, Penicilina e Gentamicina, ambas 1mL/10kg, foram 
administradas no primeiro e terceiro dia de tratamento, com dose variável entre os animais, de 
10 a 15 mL, via IM, sid. No quinto e sexto dia de tratamento, apenas a Penicilina foi aplicada, 
seguindo as mesmas recomendações das primeiras aplicações. O protocolo de lavagem através da 
fístula foi realizado durante sete dias, duas vezes ao dia. e, após este período, foi substituído por 
NaCl 0,9%, por mais 12 dias, duas vezes ao dia. O tratamento totalizou 19 dias, sendo encerrado 
quando os animais apresentava-se bem clinicamente e a ferida estava em processo de cicatrização, 
com a fístula completamente fechada.

Conclusão: A sinusite, além de causar desconforto ao animal, demanda tempo e recursos para o 
tratamento. É recomendado que a descorna cirúrgica seja realizada de tal forma a manter a fistula 
do processo cornual fechada, seja pela aplicação de gesso ou dermorrafia. O mochamento com 
cauterização da epiderme germinal em ruminantes recém-nascidos é a melhor alternativa para 
evitar as sinusites por descorna. 

Referências: 1. SCOLARI, A. P. R. et al. Emprego da resina acrílica ou da dermorrafia a na oclusão da 
ferida após a descorna em bovinos adultos a campo. Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais, 
Curitiba, v. 8, n. 3, p. 347-352, 2010.

2. SILVA, L.A.F. et al. Avaliação de quatro protocolos terapêuticos para a sinusite pós-descorna plástica em 
bovinos. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, v. 38, n. 1, p. 25-30, 2010.

3. SILVA, L. A. F. et al. Aspectos epidemiológicos da sinusite pós-descorna plástica ou mochação com ferro 
candente em bovinos. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, v. 37, n. 4, p. 357-362, 2009.

4. KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H. Anatomia dos Animais Domésticos: Texto e Atlas Colorido. 6 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2016. 824 p.
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Introdução: A ingestão excessiva de carboidratos altamente fermentáveis desencadeia um quadro 
de acidose ruminal (CONSTABLE et al., 2021). Logo após a ingestão, há rápida e elevada produção 
de ácido láctico, aumentando a concentrações de ácidos graxos voláteis (AGV), diminuindo o pH, 
alterando e comprometendo a microbiota ruminal (VIEIRA et al., 2016). Sinais clínicos de anorexia, 
depressão, desidratação, estase ruminal, diarreia profusa e ataxia com posterior decúbito são sinais 
clínicos comumente encontrados em animais acometidos pela doença (CONSTABLE et al., 2021). O 
tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo da gravidade da doença, determinada pelos 
parâmetros clínicos (VIEIRA et al., 2016). Além disso, a produção anormal de AGV e a fermentação 
microbiana contínua da ingesta geram acúmulo de gás no abomaso, distendendo o órgão, 
possibilitando deslocamento e/ou vólvulo abomasal (SANTOS e ALESSI, 2016; VIEIRA et al., 2016). 

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (HV-
UPF), um cordeiro, macho, da raça Suffolk, com dois meses de idade. Foi relado que o animal 
havia invadido a sala de ração e ingerido grande quantidade desta, sendo logo encontrado 
em decúbito lateral. No exame clínico, foi identificado apatia, incoordenação motora, mucosas 
congestas, desidratação, taquicardia, taquipneia, distensão abdominal, movimentos ruminais 
ausentes e alguns borborigmos. Assim, foi considerado o diagnóstico presuntivo de acidose láctica 
rumenal. Foi administrado bicarbonato de sódio e silicone via sonda oro gástrica, fluidoterapia 
parenteral com ringer lactato e metroclopramida. Após o tratamento houve rápida melhora, 
porém horas depois veio a óbito. O cadáver foi encaminhado para a necropsia, onde foi possível 
observar na cavidade abdominal presença moderada de líquido sero-hemorrágico e odor fétido, 
focos de fibrina com pus no peritônio parietal, principalmente no abomaso, que estava deslocado 
à direita com o omento aderido e torcido. Segundo CONSTABLE, et al. (2021), líquido sero-
hemorragico está presente em inflamações graves de peritônio, e pode estar relacionada a estágios 
avançados de obstrução estrangulante. A mucosa abomasal apresentava úlceras, resultantes 
da passagem de ácido láctico produzido pelo rúmen para o órgão (SANTOS e ALESSI, 2016;). 
Na cavidade torácica também havia presença de fibrina com pus. Demais órgãos apresentavam 
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lesões decorrentes do colapso circulatório, como edema, palidez, hiperemia e congestão. Assim, 
através da necropsia constatou-se que a morte foi decorrente de choque séptico induzido pela 
peritonite. Em estados avançados e acidose rumenal, com comprometimento sistêmico de outros 
órgãos e tecidos o prognóstico é desfavorável. Em casos graves com este, que o animal apresenta 
decúbito, depressão grave, distensão ruminal proeminente com líquido, taquicardia e pH ruminal 
abaixo de cinco é recomendada a remoção do conteúdo alimentar nocivo ao rúmen, por meio de 
sinfonagem (CONSTABLE, et al., 2021; VIEIRA, et al., 2016). O tratamento para a acidose ruminal 
consiste na correção do pH ruminal e sistêmico, restauração das perdas hídricas e eletrolíticas e 
da motilidade dos pré-estômagos e do intestino (CONSTABLE, et al., 2021). No presente caso, as 
ações terapêuticas foram realizadas na tentativa de estabilizar o paciente, porém a agravamento do 
quadro clínico ocorreu de forma surpreendentemente rápida não permitindo outras ações, como 
procedimentos cirúrgicos na tentativa de restaurar a saúde e bem estar do paciente.

Conclusão: A acidose rumenal láctica pode resultar no comprometimento de outros órgãos e sistemas 
e nestas condições, a deterioração clínica do paciente ocorre de forma rápida. O consumo excessivo de 
carboidratos é a causa da doença, portanto orienta-se fornecer alimentos fibrosos a vontade e balancear 
o fornecimento de carboidratos de rápida digestão e evitar o acesso acidental aos grãos.

Referências: 1. CONSTABLE, P. D. et al. Clínica veterinária – um tratado de doenças em bovinos, ovinos, 
suínos e caprinos. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2021. 1152 p.

2. SANTOS, R. L.; ALESSI, A. C. Patologia veterinária. 2 ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. 856 p. 

3. VIEIRA, O. L. E. et al. Tratamento emergencial em ruminantes. Ciência Veterinária nos Trópicos, Recife-
PE, v.19, n. 3, p. 130-141, 2016.
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Introdução: A obrigatoriedade da inclusão é uma realidade nas escolas e para ser implementada 
de maneira adequada é preciso uma remodelação nas metodologias aplicadas. Assim, os 
professores precisam buscar maneiras de atender as necessidades educacionais dos alunos 
levando em consideração a diversidade do grupo. Esse trabalho contém uma proposta pedagógica 
para o ensino de matemática na perspectiva inclusiva, precisamente para o ensino de equações 
de 2º grau utilizando o método da fatoração de polinômios, de modo que seu desenvolvimento 
inclui a utilização de material manipulável como recurso para facilitar a compreensão do objeto do 
conhecimento pelos alunos. A proposta visa possibilitar a participação, sem exceção, dos alunos 
na atividade, procurando desenvolver um cenário inclusivo de aprendizagem, que segundo 
Fernandes (2017, p.88) “Além de serem planejados para atender a todos, independentemente de 
suas limitações, esses cenários são estruturados para ser usados por todos ao mesmo tempo”.

Metodologia: Para o desenvolvimento da proposta pedagógica é necessário que os alunos já 
possuam domínio sobre os conteúdos de produtos notáveis e equações do 1º grau. Além disso, 
o professor deverá ter introduzido as definições básicas sobre equações do 2º grau. Ao iniciar a 
aplicação da proposta será necessário retomar os processos de fatoração pois, serão utilizados 
durante o estudo. Para realizar as atividades planejadas a turma será dividida em duplas, visando 
um trabalho colaborativo, e cada uma delas receberá um conjunto do material manipulável para 
representar geometricamente as fatorações. Esse material foi retirado do artigo “Ensinando seus 
pares: a inclusão de um aluno autista nas aulas de matemática” e é constituído por três peças 
distintas, as quais são: quadrado grande com lados x, representando o termo x², retângulo com 
lados x e 1, representando o termo x e quadrado pequeno com lados 1 que será utilizado para 
representar o termo independente da equação. As peças são produzidas em EVA com duas cores 
diferentes, onde uma delas possui textura, para possibilitar a utilização do material por alunos 
cegos, nesse caso, a cor laranja representará os números positivos e a cor branca os números 
negativos (Anexo 1). A metodologia de trabalho consiste em, inicialmente, o professor realizar 
dois exemplos para demonstrar a utilização do material junto com a turma. Nesses exemplos serão 
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explanados os três passos da resolução da equação de 2º. grau: 1) separar as peças que representam 
cada um dos termos da equação; 2) formar um retângulo utilizando todas as peças separadas e, por 
fim; 3) analisar os dois lados do retângulo para encontrar a forma fatorada da equação e a solução 
para o problema (Anexo 2). É imprescindível que, após o momento de explanação dos exemplos, o 
professor proponha alguns exercícios para que os alunos pratiquem com a utilização do material. 
Ao fim de cada atividade, será solicitado que uma das duplas apresente para a turma sua resolução 
da equação, com o objetivo de estimular a comunicação, além de verificar os resultados. No final 
da aula é apropriado haver uma conversa entre professor e alunos, onde cada um irá relatar como 
foi sua experiência com o material. Como essa proposta visa a criação de um cenário inclusivo de 
aprendizagem, é preciso ajustar alguns detalhes dependendo da necessidade especial apresentada 
por cada aluno. Pensando em um aluno autista, pode-se apresentar o material previamente a ele 
na sala de recursos, para que quando a atividade for desenvolvida na sala regular o aluno sinta-se 
mais seguro em participar da mesma. No caso da turma possuir um aluno cego, cabe ao professor 
organizar um tempo antes do início da atividade para apresentar o material a ele, explicando seus 
significados, valores e as texturas existentes. Entretanto, a adaptação para um aluno surdo requer 
o auxílio de um intérprete de Libras durante o decorrer da aula para facilitar a comunicação e 
participação nas atividades.

Conclusão: Como a diversidade em sala de aula está aumentando cada vez mais, faz-se necessário 
que os professores busquem por estratégias que possibilitem a aprendizagem da turma visando 
a equidade. Dessa forma, a proposta pedagógica apresentada torna-se um excelente recurso para 
as aulas de matemática pois, possui uma ampla abrangência, tornando possível sua aplicação nos 
mais diversos casos.

Referências: FERNANDES, S. H. A. A. Educação Matemática Inclusiva: Adaptação X Construção. Revista 
Educação Inclusiva, vol. 1, 2017, n. 1, p. 78-95. Disponível em:< http://revista.uepb.edu.br/index.php/
REIN/article/view/3879>. Acesso em: 03 jul 2021.

FLEIRA, R. C.; FERNANDES, S. H. A. A. Ensinando seus pares: a inclusão de um aluno autista nas aulas 
de matemática. Disponível em:< https://www.scielo.br/j/bolema/a/6kJT5LSgz78QyLykbTXgNmR/?lan
g=pt>. Acesso em: 30 jun 2021.
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Introdução: Cães podem ingerir objetos de forma indiscriminada e frequentemente engolem, 
brinquedos, sacos de lixo, cobertores entre outros. Deve-se suspeitar de corpos estranhos gástricos 
ou intestinais quando o animal apresenta vômito agudo ou persistente (FOSSUM, 2005). O 
tratamento é baseado no tamanho e forma do objeto. Os de pequeno tamanho podem ser expelidos 
durante o vômito induzido, ou removidos por meio de endoscopia. Já os de grande tamanho podem 
ser removidos por gastrotomia (HARARI, 1999). A peritonite pode ocorrer no pós-operatório 
devido à deiscência de pontos, sendo assim é necessário intervir cirurgicamente. O objetivo deste 
trabalho é relatar o caso de um canino de 5 meses da raça Shih-tzu que foi submetido a gastrotomia 
para remoção de pedras no estômago, e no pós operatório foi re-submetido a cirurgia para um 
tratamento de peritonite secundária a deiscência de pontos.

Metodologia: Um canino fêmea, Shih-tzu, 5 meses, pesando 2,74 Kg, foi levado ao hospital 
veterinário da Universidade de Passo Fundo com suspeita de ingestão de pedras. O animal estava 
vomitando pedras (britas) com espuma branca. A paciente foi internada, sendo medicada com citrato 
de maropitant, omeprazol e brometo de hioscina e fluidoterapia com solução de cloreto de sódio 
0,9%. Foram realizados exames na qual o hemograma estava sem alterações, porém havia elevação 
da ALT e FA. A radiografia evidenciou a presença de corpo estranho gástrico radiopaco (Figura 1). 
No dia seguinte foi submetida a gastrotomia onde foram removidas 85 gramas de pedras (Figura 
2). Quatro dias após o procedimento foi realizado um hemograma onde visualizou-se uma anemia 
normocítica normocrômica regenerativa e no leucograma notou-se a presença de neutrófilos tóxicos 
e reativos sugerindo que o animal estava apresentando uma peritonite.Os bioquímicos permaneciam 
com aumento da FA, mas diminuição da ALT. Fez-se necessária uma celiotomia exploratória, onde 
foi observado deiscência de sutura e secreção no estômago, aderências nas alças intestinais, baço e 
figado com deposito de fibrina, assim foi isolado o estômago e feita a remoção das bordas da mucosa 
suturando novamente em duas camadas com padrão simples contínuo seguida de cushing com fio 
náilon 3-0. Em seguida foi realizada a lavagem da cavidade abdominal com 4L de solução de ringer 
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lactato de sódio aquecida, após realizou-se a síntese dos folhetos musculares com fio náilon 2-0 em 
padrão sultan. No lado esquerdo observou-se um abcesso no subcutâneo com presença de hematoma 
na pele, foi divulsionado esse tecido, drenado o pus e removido o tecido necrosado. Em seguida foi 
feita a lavagem com 500ml de solução de ringer lactato de sódio, após suturou-se o subcutâneo 
com fio de náilon 2-0 em padrão walking e intradérmica na segunda camada com fio náilon 3-0 e 
dermorrafia com 4-0 em padrão sultan. Três dias após o segundo procedimento foi realizado um 
hemograma que mostrou anemia normocítica hipocrômica regenerativa e linfocitose, pelo grau de 
anemia a paciente precisou de doação de sangue, sendo assim foi realizada a transfusão sanguínea, 
no dia seguinte realizou-se outro hemograma que constatou uma melhora significativa no quadro. 
A paciente recebeu alta quatro dias após a transfusão sanguínea, seguiu com o tratamento em casa 
com cloridrato de tramadol 2mg/kg VO a cada 8 horas por 5 dias, omeprazol 1mg/kg VO a cada 24 
horas por 7 dias, cefalexina 30mg/kg VO a cada 12 horas por 10 días, enrofloxacina 15mg/kg VO a 
cada 12 horas por 10 dias, dipirona 1gt/kg VO a cada 8 horas durante 7 dias e meloxicam 0,2 mg/kg 
VO a cada 24 horas por 3 dias. Foi recomendado uso da roupa cirúrgica por 10 dias até a retirada dos 
pontos após 10 dias a ferida estava cicatrizada. O tutor foi contactado cinco meses após o incidente e 
a paciente está bem após todo o tratamento.

Conclusão: A ingestão das pedras resultou na necessidade da realização de uma gastrotomia 
para sua remoção. Devido à gravidade das lesões provocadas, houve uma peritonite no pós-
operatório, necessitando intervir cirurgicamente. Devido às complicações que o hemograma 
mostrou a mesma precisou de transfusão sanguínea. A rápida ação do médico veterinário fez com 
que o paciente tivesse uma boa evolução.

Referências: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 2ª Ed. Editora Roca Ltda. São Paulo-SP. 2005. 
p 351-353. 

BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders- Clínica de pequenos animais. 2ª Ed. Editora Roca 
Ltda. São Paulo-SP. 2003. p 825 e 826. 

PADILHA, A. Remoção de corpo estranho gástrico em canino RELATO DE CASO AUTOR PRINCIPAL.
[s.l.],[s.d.].Disponível em: <http://semanadoconhecimento.upf.br/download/anais-2013/agrarias/aline_
spode_padilha-168804-relato_de_caso-remocao_.pdf>.
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Introdução: Feridas por mordedura correspondem a grande parte dos atendimentos veterinários 
emergenciais. Em muitos casos, há grave dano e infecção tecidual, com consequente inflamação 
sistêmica e sepse (HOLT; THAWLEY, 2016). Os ferimentos causados por mordidas são frequentes 
em cães, são sempre ferimentos infectados e necessitam de descontaminação para serem suturados, 
em um processo de cicatrização primária tardia. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento de 
uma ferida infectada em decorrência de várias mordeduras em um canino, SRD. 

Metodologia: Um canino macho, SRD com 2 anos e um mês pesando 13 Kg, foi atendido no 
hospital veterinário da Universidade de Passo Fundo após ser resgatado na rua, em decorrência de 
um ataque por outro cão. Apresentava lesões perfurantes e hematomas nos membros torácicos. e 
hematomas. No exame físico observou-se FC de 152 bpm, FR 32 mrpm, TR 39.2°C, TPC menor que 
um segundo, hidratado, mucosas hiperêmicas, estado corporal ideal porém estava com dor e medo. 
Havia uma ferida lacerativa profunda envolvendo pele, subcutâneo e músculos na face medial da 
articulação úmero rádio ulnar esquerda, e outra de maior diâmetro, também profunda e infectada, 
com deslocamento da musculatura da região da musculatura da região axilar no lado direito. 
Apresentava secreção purulenta, assim como o tecido necrosado nas bordas de ambos ferimentos. 
Foram realizados hemograma, bioquímicos (ALT, FA, albumina, uréia e creatinina), radiografia de 
rádio e ulna esquerda. Nos exames realizados foi encontrado uma leucocitose por neutrofilia com 
desvio à esquerda regenerativo, indicando infecção. Nos bioquímicos apenas hipoalbuminemia, 
provavelmente ocasionada pela nutrição inadequada, visto que se tratava de um animal sem dono. 
Nos exames radiográficos nas projeções lateral e crânio caudal do rádio e ulna esquerda (Figura 
1A) foi observado um aumento de volume de tecidos moles porém não havia sinais de osteomielite. 
Durante a internação foi medicado com citrato de maropitant, meloxicam, omeprazol, metronidazol, 
ceftriaxona, dipirona e metadona. A limpeza e descontaminação da ferida era realizada através 
da lavagem da ferida com solução fisiológica e curativos com açúcar cristal trocado a cada duas 
horas, durante cinco dias. Após esse período, os curativos foram realizados com óleo de eugenol, 
uma vez ao dia por seis dias. Após esses onze dias, foi realizado novo desbridamento, visto que a 



Página 1685

ferida ainda estava profunda e a cicatrização secundária seria muito demorada (Figura 1B) então 
optou-se então pela cicatrização primária tardia, com desbridamento cirúrgico. Foi realizado 
então o desbridamento cirúrgico de ferida na região axilar direita, foi realizada a lavagem com 
solução de cloreto de sódio 0,9% iodado e depois o fechamento com polidioxanona 2-0 e síntese 
de pele com náilon 3-0 no padrão sultan. Na região axilar esquerda também foi feita a lavagem e 
suturado com náilon 3-0 em padrão contínuo simples no subcutâneo e sultan na pele com náilon 
3-0. Foi realizada a orquiectomia eletiva, por solicitação do tutor que o encontrou e adotou. Um 
dia após a orquiectomia o paciente recebeu alta hospitalar mas seguiu com o tratamento em casa 
com, dipirona, meloxicam, omeprazol, cefalexina, e limpeza da ferida uma vez ao dia com solução 
fisiológica e uso contínuo da roupa cirúrgica. Após 10 dias,o animal retornou para a retirada dos 
pontos, sendo que a ferida estava cicatrizada.

Conclusão: Nesse caso os curativos com açúcar cristal auxiliaram na descontaminação mais 
rápida do ferimento profundo e infectado possibilitando o processo de cicatrização primária 
tardia. Isso possibilitou acelerar o processo de cicatrização, diminuindo o tempo de internação do 
paciente, proporcionando um melhor bem estar ao animal.

Referências: FOSSUM . T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 4. ed.Nacional: Elsevier Medicina Brasil.2014.

HOLT, D.; THAWLEY, V. Bite Wounds. In: ARONSON, L.R. Small Animal Surgical Emergencies, Cap. 46, 
p. 431-441, 2016.

CARTANA, C.B; BRUM,C.F.L; BASSAN, M.T. MANEJO DE FERIDAS POR MORDEDURA EM CÃES- 
RELATO DE DOIS CASO. Itapiranga -SC .2016. Disponível em: http://eventos.seifai.edu.br/eventosfai_
dados/artigos/cibea2016/349.pdf.
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Introdução: A indústria da moda, segundo Chiaretti (2019), é um dos setores que mais 
contribuem para emissões globais de gases do efeito estufa, correspondendo entre 8% e 10%. É 
o segundo setor que mais consome água e produz cerca de 20% das águas residuais do mundo. 
Libera aproximadamente 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos. 
Cientes da importância de iniciativas que visam minimizar esses impactos, e preocupados, tanto 
com o meio ambiente como com a sustentabilidade do setor da moda, dedicamos esse estudo a uma 
reflexão sobre o uso do couro nesse ramo da indústria. Partindo destes pressupostos, definimos 
o objetivo do estudo investigar na literatura especializada por alternativas sustentáveis e baixo 
impacto ambiental para o uso do couro na indústria da moda. O estudo foi desenvolvido junto a 
disciplina de Projeto Integrador Multidisciplinar do curso de Design de Moda da Universidade de 
Passo Fundo (UPF).

Metodologia: Em termos metodológicos a pesquisa consiste em um estudo bibliográfico e 
descritivo. Para a realização desse estudo buscou-se por elementos em livros especializados 
da área, artigos em periódicos e sites de empresas na internet. Com base nesses materiais foi 
produzido um texto onde foram realizadas reflexões acerca da problemática referente ao nosso 
estudo. Na sequência apresentamos e discutimos os resultados referentes a pesquisa. Segundo 
Silva (2019, p. 28 e 29) de acordo com dados do IBGE (2018), cerca de 97.09% das fabricas de 
couro no Brasil utilizaram o Cromo no curtimento. E 2.91% Tanino, um curtimento vegetal com 
fontes naturais de cascas de plantas e árvores. O curtume consome grande quantidade de produtos 
químicos. Destacam-se o sal, a soda caustica, diversos ácidos, fungicidas (altamente tóxicos para o 
homem e o meio ambiente) e solventes, cromo e outros metais (no curtimento mineral), taninos (no 
curtimento vegetal), sais diversos, corantes, óleos e resinas no acabamento. (GANEM, 2007, Apud. 
PEREIRA M.A, 2013). Uma das alternativas que surgiram com o desenvolvimento da tecnologia 
é o couro sintético a base de petróleo, um material financeiramente mais viável. No entanto, não 
houveram resultados significativos no que se refere a redução da poluição ambiental, uma vez 
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que a produção deste material também gera resíduos que podem causar danos ao meio ambiente. 
O mercado também utiliza o não tecido de PVC, feito de policloreto de vinil, podendo conter em 
sua composição poliuretano, nylon e poliéster. E o não tecido de PU (poliuretano). Esses produtos 
tem baixo custo na produção, mas são extremamente tóxicos. O laminado de origem vegetal, por 
sua vez, trata-se de uma inovação recente na indústria, não necessita utilizar nenhum derivado 
animal, tornando-se menos poluentes para o planeta, (SILVA, 2019). A crescente demanda por 
alternativas mais éticas e ecológicas tem feito das matérias-primas de origem vegetal a maior aposta 
de um mercado que considera o impacto ambiental da produção de couro, subproduto do abate 
de animais. Hoje as empresas mais inovadoras do ramo estão investindo em matérias-primas que 
permitem criar um material que substitui o couro e ainda oferece qualidade, durabilidade e apelo 
estético. Podemos destacar 15 matérias primas utilizadas em tecidos veganos biodegradáveis, 
entre elas o abacaxi, uva, maçã, papel reciclado, cortiça, cogumelo, chá de kombucha, soja, milho, 
borracha reciclada, algodão encerado, madeira (casca de árvore), agave, teca e café. Outro fator de 
diferenciação é que cada vez mais o couro vegetal tem sido desenvolvido a partir de resíduos que 
seriam descartados ou subutilizados pela indústria alimentícia, o que também reforça o seu papel 
contra o desperdício, um indicativo de compromisso com a sustentabilidade.

Conclusão: A indústria da moda historicamente contribuí de forma significativa para a poluição 
ambiental, sendo o couro um dos materiais mais poluentes. Por meio do estudo encontramos 
alternativas sustentáveis e com menor impacto ambiental do que o couro de origem animal, 
destacando os couros de origem vegetal, que além de serem menos poluentes em sua fabricação 
em sua maioria são biodegradáveis.

Referências: CHIARETTI, Daniela. Indústria da moda polui mais que navios e aviões. Revista Valor 
Econômico. 2019. 

GANEM, Roselli S. Curtumes: Aspectos Ambientais. Brasília: Câmara dos Deputados, 2007.

PEREIRA, M,A; SOUSA, F. S. A. de. Consumo sustentável e as questões ambientais: concepção de 
estudantes do curso técnico em curtimento. In ENCONTRO PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 7, 
2013, Rio Claro, anais. São Paulo: UNESP, 2013. 

SILVA, Kainan. Aproveitamento no mundo da moda: “Couro Vegano”. 2019. Trabalho de conclusão de 
curso (Tecnólogo em Designer de Moda) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.
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Introdução: Os animais submetidos a estresse, apresentam queda de imunidade e ficam expostos 
a agentes tanto patogênicos quanto oportunistas. Os fungos podem se desenvolvem no solo e em 
materiais orgânicos, se reproduzem com facilidade e produzem esporos que podem estar presentes 
no ar e no solo, podem ser inalados ou entrar em contato com a pele do animal, que se estiver 
com o sistema imunológico debilitado, poderá desenvolver uma dermatite fúngica.O estresse por 
ambientes inadequados com pouco espaço e sem estímulos sensoriais apropriados podem afetar a 
saúde, o comportamento e a qualidade de vida do animal (McMillan, 2005).O objetivo deste relato 
é um caso de micose em felino o qual pode ter ocorrido pela baixa imunidade devido ao ambiente 
e manejo estressante a que era submetido. Para melhorar o bem estar animal pode-se incentivar 
atividades de enriquecimento ambiental,com o uso de brinquedos.Quando o tutor realizou as 
mudanças que foram orientadas o felino teve uma melhora significativa. 

Metodologia: Um felino macho castrado, SRD, com dois anos e oito meses, pesando 4 kg, foi 
atendido no Hospital Veterinário da UPF, com a queixa de que ele apresentava áreas de alopecia 
há aproximadamente dois meses. No histórico do paciente, foi constatado que ele havia sido 
adotado e introduzido em novo ambiente, e que ficava a maior parte do tempo isolado, e com 
medo dos demais gatos. Alimentava-se apenas com ração, foi vermifugado a um mês porém 
foi sem êxito. O mesmo convive com outros animais que possuem os mesmos sinais clínicos de 
lesões cutâneas e sinais de estresse. Normalidade nos parâmetros vitais. No exame físico, o felino 
apresentou frequência cardíaca 228 bpm, frequência respiratória 40 mrpm, TPC de três segundos, 
temperatura retal de 36,5°C. A mucosa estava um pouco pálida, o animal estava com escore 
corporal 4 (sobrepeso), hidratado e com pulso forte e regular. O exame do tegumento evidenciou 
disqueratose seca e lesões alopécicas circulares com depilação fácil e descamação. Sendo assim foi 
solicitado os exames de hemograma, FIV/ Felv (snap test) e uma cultura fúngica/micológica. Os 
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resultados foram os seguintes: negativo para FIV/ FeLV, hemograma sem nenhuma alteração e na 
cultura micológica foi isolado os fungos Penicillium spp. e Alternaria spp. No caso deste paciente 
a sua mudança de rotina e a falta de enriquecimento ambiental de um gato de rua ir viver dentro 
de casa possivelmente causou um estresse muito grande sendo assim o seu sistema imunológico e 
bem estar foram afetados fazendo com que o animal ficasse suscetível a esses fungos oportunistas. 
Sendo assim foi prescrito pomada de miconazol 2% uma vez ao dia durante trinta dias, e interferon 
alfa, 40 UL, uma vez ao dia, por via oral, durante sete dias. Além disso, o tutor recebeu indicações 
de trabalhar com o bem estar dos felinos através de enriquecimento ambiental fazendo o uso de 
brinquedos, bolinhas e locais para subirem, oportunizando atividade para eles. Além disso, foi 
indicado o enriquecimento ambiental com música clássica (Mozart e Vivaldi), com o objetivo de 
diminuir a ansiedade e os efeitos do estresse. Essas duas medidas tem por objetivo final aumentar 
a imunidade dos felinos naquele ambiente, tornando-o menos hostil. Com as indicações feitas pelo 
médico veterinário sobre o bem estar e a medicação que foram realizadas pelo tutor, trinta dias 
após o animal está sem lesões, mais ativo e circulando pelo pátio sem sinais de medo.

Conclusão: O felino apresentou a micose pela baixa da sua imunidade o qual se deu pela sua 
mudança de ambiente de forma repentina que causou estresse, dentro do ambiente havia falta de 
enriquecimento ambiental. Desse modo nota-se que o enriquecimento ambiental é essencial para 
a rotina saudável de um felino, sendo assim é papel do Médico veterinário dar orientações sobre 
essas práticas.

Referências: STAHLING, Ana Letícia; SCOPEL, Suyane; MARQUES, Sandra Márcia Tietz; et al. 
Identificação de fungos ungueais em gatos sadios de Santa Catarina de interesse na saúde 
pública.

Pubvet,v.13,n.1,p.1–5,2019.Disponívelem:<https://www.pubvet.com.br/uploads/eb815fc4eb1 
3a25f52d9b434f400b5cd.pdf>. Acesso em: 24 Jun. 2021.

ANEXO DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA No 12/CONCEA BEM-ESTAR ANIMAL. [s.l.], [s.d.].Disponível 
em:<https://www.ceua.ufv.br/wp-content/uploads/2018/05/ORIENTACAO-TECNICA-N%C2%BA-12.
pdf>.Acesso em: 24 Jun 2021
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Introdução: Displasia do occipital é a extensão dorsal do forame magno resultante de um 
defeito de desenvolvimento no osso occipital. A malformação semelhante a Chiari I, por sua vez, 
caracteriza-se pela obstrução do fluxo de fluido cérebro-espinhal (FCE) secundário à essa má 
formação, podendo ou não estar associada à herniação cerebelar através do forame. Já foi sugerido 
que a displasia occipital pode não ocasionar sinais neurológicos e que é uma variação morfológica 
normal em cães braquicefálicos. As radiografias não são úteis para o diagnóstico de Chiari I, sendo 
a ressonância magnética (RM) o exame de escolha para confirmação da associação, por meio 
da qual, a herniação cerebelar pode ser detectada (FORREST, 2010). O objetivo deste trabalho 
foi relatar o caso de um canino jovem braquicefálico atendido no HV UPF, com sintomatologia 
neurológica e displasia occipital diagnosticada através do exame radiográfico, tendo confirmação 
de síndrome de chiari tipo I através da RM.

Metodologia: Um canino, macho, Shih-tzu, 3 anos de idade, pesando 6,5 kg, foi atendido no 
Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo com queixa de perda do equilíbrio, ataxia, 
incoordenação motora, emagrecimento, hiporexia e prostração há duas semanas. No exame 
físico apresentou resistência na manipulação cervical, ausência de alterações proprioceptivas em 
membros assim como, ausência de alterações neurológicas nos reflexos dos nervos cranianos. 
Durante a consulta o paciente não apresentou alterações comportamentais e de marcha. 
Foram coletados exames hematológicos que apresentaram-se dentro dos valores de referência 
e prescrito para tratamento domiciliar dipirona por via oral na dose de 25mg/kg TID durante 
5 dias. No dia seguinte o paciente retornou para atendimento apresentando protrusão lingual 
esporádica, permanência na algia cervical, vômito, fezes amolecidas e convulsão. Foi internado 
para monitoramento e tratamento com prescrição de cloridrato de tramadol 2 mg/kg, SC, 
TID, dexametasona 0,5 mg/kg, IV, BID, ondansetrona 0,5 mg/kg, IV, BID e fenobarbital 2mg/
kg, IV, BID; Realizou radiografia de crânio na projeção rostrodorsal-caudoventral oblíqua que 
diagnosticou displasia occipital e recebeu alta no dia seguinte sem sintomatologia clínica, com a 
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prescrição de cloridrato de tramadol 2 mg/kg,VO, TID durante 5 dias, prednisona 0,5 mg/kg, VO, 
BID durante 3 dias, ondansetrona 0,5 mg/kg, VO, BID durante 5 dias e fenobarbital 2mg/kg, VO, 
BID até novas recomendações. O paciente recebeu juntamente na alta um encaminhamento para 
realização de ressonância magnética para a avaliação do envolvimento cerebelar e obstrução do 
FCE junto à má formação, o qual foi comprovado, constatando-se a presença de um cisto aracnóide 
de cisterna quadrigeminal junto à extensão dorsal do forame, causando compressão cerebelar 
caudal significativa (figura 1A). Foi instituído o tratamento domiciliar até novas recomendações 
por via oral com omeprazol 1mg /kg SID, furosemida 3mg/kg TID durante 7 dias com posterior 
redução para BID, prednisona 2mg/kg SID durante 7 dias, com redução gradual da dose até 0,5 
mg/kg SID e fenobarbital 4 mg/kg BID. O paciente retornou trinta dias depois para uma nova 
avaliação e apresentava-se clinicamente estável sem nenhum tipo de alteração neurológica durante 
o tratamento. Será realizado novo exame de ressonância magnética para controle do cisto e caso o 
mesmo não tenha reduzido de tamanho será optado por intervenção cirúrgica.

Conclusão: A delimitação do local da lesão neurológica de acordo com a sintomatologia do 
paciente e com isso, a busca pelos exames complementares corretos, é de suma importância para o 
fechamento do diagnóstico definitivo e a eficácia do tratamento.

Referências: BERTA.G. JORGE.F. Displasia de Occipital em Canino.Passo Fundo-2017. Disponível em: 
http://semanadoconhecimento.upf.br/download/anais-2017/ciencias-agrarias/gustavo-berta-di 
splasia.pdf: Acesso em: 16/07/2021.

LANDIM1, C. et al. DISPLASIA OCCIPITAL EM CÃO POODLE (Occipital Dysplasia In Poodle Dog). Ciên-
cia Animal, v. 27, n. 2, p. 30–33, 2017.

FORREST . L.J. Cavidades Craniana e Nasal: Cães e Gatos. THARLL, D. E.; DIAGNÓSTICO DE RADIOLO-
GIA VETERINÁRIA. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2010 p. 120-121.
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Introdução: O pâncreas é o órgão responsável pela produção e secreção de enzimas digestivas, 
a sua grande maioria é inativa e também hormônios como: insulina, glucagon. A sua inflamação 
é chamada de pancreatite, que pode ser causada por fatores idiopáticos ou outros, podendo 
inclusive estar associada junto a outras doenças. A pancreatite se desenvolve de forma aguda ou 
crônica. Suas complicações, incluem coagulação intravascular disseminada, insuficiência renal e 
sepse. O diagnóstico é feito através de exames complementares como hemograma, bioquímica 
sérica, urinálise, mas principalmente marcadores pancreáticos específicos, exames de imagem e 
histopatologia. Os sinais clínicos variam, podendo ocorrer vômitos, diarreia, postura de prece, 
perda de apetite e dor na região epigástrica. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de 
pancreatite aguda canina, de um animal da raça Shitzu, com 15 anos, obeso, que apresentava sinais 
de vomito, diarreia, posição de prece e hiperlipidemia. 

Metodologia: Um cão, macho, castrado, da raça Shitzu,8 kg de 15 anos chegou para o atendimento 
com a queixa principal de dor e posição de prece. Após um dia do início dos primeiros sinais o 
paciente começou a apresentar vômitos e esteatorréia. O tutor relatou que eventualmente oferecia 
alguns petiscos, além da ração habitual (Pedigree®). Ao exame físico, notou se dor intensa à 
palpação na região epigástrica, desidratação, febre, depressão, taquipnéia e taquicardia na ausculta 
cardiorrespiratória. Foi recomendado a internação em virtude das perdas eletrolíticas relacionadas 
ao vômito e a diarreia, e pelo desenvolvimento de uma síndrome da resposta inflamatória 
sistêmica (SIRS), observada nos demais sinais, sugerindo uma complicação sistêmica grave. Foram 
solicitados exames complementares incluindo hemograma completo, perfil bioquímico sérico dos 
níveis (FA), (ALT), glicose, amilase, lipase, ureia e creatinina. Além da realização da dosagem 
de lipase pancreática canina, sendo positivo confirmando juntamente com os demais exames 
solicitados a pancreatite aguda. O hemograma apresentou se dentro do intervalo de referência, o 
leucograma com leucocitose, por neutrofilia, com desvio à esquerda regenerativo e trombocitose. 
Quanto à bioquímica sérica, exames como creatinina, lipase e ALT não puderam ser mensurados 
no primeiro momento, devido ao paciente ter apresentado um quadro de lipemia. Dessa forma, 
alguns ensaios tiveram seus resultados determinados, como glicose (360mg/dl), ureia (103,00 mg/
dL), amilase (2.469UI/litro) e FA (568,0 U/L), com aumento nos níveis de todos os ensaios. No 
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segundo dia de internação, foi solicitado novos exames permanecendo, mesmo com 12 horas em 
jejum, alterados sendo observados os seguintes resultados: glicose 66 mg/dL, creatinina 0,50 mg/
dL, ALT 64 U/L e lipase 225 UI/litro. A ultrassonografia realizada evidenciou sinais compatíveis 
com pancreatite aguda.O tratamento teve início com a internação, foi instituída fluidoterapia 
com NaCl 0,9% com 3 ampolas de vitamina B. O protocolo terapêutico com citrato de maropitant 
na dose 0,8 ml/kg SC SID, para tratar o vômito, Cimetidina® na dose 0.4ml/kg IV, BID, como 
protetor gástrico, Cloridrato de tramadol na dose 0,8 ml/ kg IV, BID para analgesia. Associações 
de antibióticos: Sulfadoxina e Trimetoprima, para infecções por agentes Gram-positivos e Gram-
negativos, na dose 0,6 ml/kg IV BID e Metronidazol na dose 24 ml/kg IV BID, para bactérias 
anaeróbicas. Realizado jejum hídrico e alimentar de 24 horas, após introduzido lentamente a água 
e a alimentação com a ração Gastro Intestinal – Low Fat® da Royal . Após 9 dias de internação, o 
paciente recebeu alta, porém, seguiu com o tratamento com a utilização de Giardicid®500mg ½ 
comprimido VO/BID por 10 dias e Hepvet®1 comprimido VO por 30 dias, e ração Gastro Intestinal 
– Low Fat®. Após os 30 dias de tratamento o paciente voltou para revisão e novos exames, foi 
avaliada a lipase, tendo como resultado 30,0 UI/litro, obtendo alta do tratamento.

Conclusão: A pancreatite é uma doença multifatorial e se apresenta frequentemente na rotina, 
sendo caracterizada por uma apresentação clínica inespecífica e diagnóstico difícil. É relevante 
que se reconheça os sinais clínicos, para que o tratamento seja realizado de forma rápida e correta. 
O diagnóstico precoce e o controle adequado dessas alterações são características do sucesso do 
tratamento.

Referências: COSTA, P. R. S. Gastroenterites. In: Dia-a-dia Tópicos Selecionados em Especialidades 
Veterinárias / Marcelo da Rosa, André Lacerda de Abreu Oliveira, Andrigo Barboza De Nardi e Rodrigo 
Luís Morais da Silva. – Curitiba: Medvep, 2014, p.250-251.

JERICÓ, M.M.; NETO, J.P.A.; KOGIKA, M.M. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. São Paulo: 
Roca. p. 2472-2486, 2015.

NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Medicina Interna de Pequenos Animais – 5ª.Ed., Philadelphia: Elsevier 
Saunders, p.580-597, 2015.

STEINER, J.M. Canine Pancreatic Disease. IN: ETTINGER, S.J. & FELDMAN, E.C. Textbook of Veterinary 
Internal Medicine, 7.ed. Saunders, 2010.
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Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica provocada pelo fungo 
Paracoccidioides sp. Esse microrganismo costuma estar presente no solo e em vegetais e pode 
infectar o homem e afetar diversos locais do corpo, como pulmões, boca, garganta, pele ou 
gânglios linfáticos. A sua transmissão ocorre por meio da inalação de partículas do fungo presente 
no ambiente e o seu diagnóstico se dá a partir da identificação microscópica do agente etiológico 
em biópsia de alguma lesão ou por meio de coleta de amostras biológicas que permitam a cultura 
do microrganismo¹. Os sintomas da PCM são variados e incluem desde febre, tosse, falta de ar 
até lesões em pele e mucosas². O presente trabalho teve por objetivo caracterizar o perfil clínico e 
epidemiológico dos pacientes com PCM confirmados na cidade de Passo Fundo - RS.

Metodologia: Este resumo apresenta parte dos resultados de um estudo observacional e 
quantitativo realizado por meio do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica 
(PIVIC-UPF) a partir de registros de 27 pacientes que foram obtidos no Hospital São Vicente de Paulo 
(HSVP) de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, de pacientes com relato no arquivo médico de 
PCM. Adotaram-se como critérios de inclusão: prontuários de pacientes com diagnóstico clínico-
laboratorial de PCM confirmados no período de 2010 até 2019. Os dados foram lidos e analisados 
levando em consideração as variáveis encontradas no estudo. O projeto foi aprovado pelo CEP 
da UPF (Número do Parecer: 2.893.223; CAAE 90706218.9.0000.5342). Desse modo, evidenciou-se 
o seguinte perfil como sendo o mais comum para pacientes com PCM diagnosticados em Passo 
Fundo - RS: paciente do sexo masculino, com idade média de 53 anos, envolvido com atividades 
laborais diversas, sem uma tendência de atividade rural ou construção civil, de procedência 
urbana, imunocompetente e sem comorbidades, tabagista, mas não etilista. Os resultados obtidos 
na pesquisa foram comparados com a literatura existente e observou-se que: o predomínio 
dessa patologia em homens condiz com o apresentado pela literatura mesmo que as mulheres 
estejam igualmente expostas ao fungo³. O perfil tabagista do paciente com PCM observado em 
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nosso trabalho também foi descrito por outros autores. No nosso estudo não observou-se um 
predomínio de pacientes voltados à atividade agrícola como descrito em outros trabalhos, mesmo 
a região de atendimento sendo reconhecida pela alta produtividade agrícola. Tal fato contradiz 
a justificativa de que haveria uma pressão epidemiológica para o maior número de casos em 
homens associada ao predomínio da doença entre os trabalhadores rurais e reforça a hipótese de 
que a doença predomina no sexo masculino devido à proteção conferida a hormônios femininos, 
em particular &#946;-estradiol, que inibe a transição da fase micelial para o estado leveduriforme 
nos pulmões, prevenindo o desenvolvimento da infecção4. De acordo com a literatura, a ingestão 
de álcool favorece o aparecimento da PCM, mas esse não foi o perfil encontrado nos pacientes 
diagnosticados em Passo Fundo (RS). Para a maioria dos pacientes o acometimento inicial foi 
pulmonar, condizente com a via de entrada do microrganismo no hospedeiro. Os principais sinais 
e sintomas iniciais encontrados nos pacientes deste estudo foram: sintomas pulmonares, anorexia, 
linfonodomegalia localizada e lesões mucosas. 

Conclusão: Por fim, devido aos variados sinais e sintomas e sistemas acometidos pela PCM, é 
importante conhecer o perfil clínico do paciente acometido por essa patologia para facilitar o seu 
reconhecimento. Por isso, é fundamental ampliar os estudos acerca de tal patologia para possibilitar 
um diagnóstico precoce aumentando a sobrevida dos pacientes e evitando complicações.

Referências: 1- MARTINEZ, Roberto. Novas tendências na epidemiologia da paracoccidioidomicose. 
Journal of Fungi, v. 3, 3 jan. 2017. DOI 10.3390 / jof3010001. 

2- MENDES, R. P. et al.; Paracoccidioidomycosis: Current Perspectives from Brazil. Open Microbiol J. 2017. 

3- ANDRADE. et al.; Treatment compliance of patients with paracoccidioidomycosis in Central-West 
Brazil. J. bras. pneumol., São Paulo, v. 45, n. 2, e20180167, 2019.

4- GAETTI-JARDIM JÚNIOR, E. et al. Etiologia, epidemiologia e manifestações clínicas da 
paracoccidioidomicose. Archives of health investigation, v. 5, n. 2, 2016. 
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Introdução: O Freemartinismo é uam condição existente onde ocorre a formação de uma fêmea 
bovina estéril, concebida em uma gestação gemelar com macho. O Freemartin é um grave problema 
em rebanhos de bovinos em decorrência da infertilidade causada em mais de 90% das fêmeas 
oriundas de parto gemelar com machos (Almeida e Resende, 2012). Durante a gestação, ocorre 
uma anastomose vascular coriônica entre as placentas dos dois fetos e isso causa uma circulação 
sanguínea compartilhada de substâncias plasmáticas e hormônios (Santos e Alessi, 2016). Com 
isto, ocorre a inibição do desenvolvimento completo do trato reprodutor da fêmea por ação dos 
hormônios masculinos. O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de uma fêmea Freemartin 
em uma propriedade de bovinos de corte, localizada no município de Gentil - RS. Objetivando 
o diagnóstico precoce desses animais, a fim de reduzir os prejuízos econômicos ao pecuarista, 
encaminhando o animal a outra finalidade que não seja a reprodução.

Metodologia: O presente trabalho relata um caso de freemartinismo, ocorrido em uma 
propriedade rural de gado de corte no município de Gentil - RS. De acordo com as observações, 
o caso envolve um animal fruto de um cruzamento das raças Red Angus/Caracu cruzada com 
um touro da raça Braford, o qual resultou em um parto gemelar no dia 20 de Agosto de 2020. 
Resultando em uma fêmea (ID:01) e um macho (ID: 02), oriundos de placentas diferentes, animais 
vivos, sadios e que não apresentaram dificuldades no parto, mesmo levando um período maior 
que o esperado. Ambos os bezerros nasceram abaixo do peso considerado ideal, animal 01 com 
aproximadamente 25kg, e com 15kg o animal 02, isso se dá ao fato de serem oriundos de parto 
gemelar. Mesmo recebendo a mesma quantidade de leite e posteriormente a mesma alimentação 
do restante do plantel, sempre se mantiveram em peso inferior ao esperado pelo período. Após 
8 meses de idade, o animal 02 foi vendido para engorda, no momento da venda pesava 70kg. Já 
o animal 01, permaneceu no plantel para realização de exame ultrassonográfico e de avaliação, 
assim no mês de Julho de 2021, o animal 01 com 11 meses de idade pesava 165kg. Como método 
de diagnóstico do Freemartinismo, existem algumas opções. Entre os métodos mais utilizados 
podemos citar a sexagem fetal, que nos bovinos é realizada por ultrassonografia por via retal, 
porém muitas vezes se torna de difícil detecção, devido a posição anatômica que o feto se encontra. 
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Outra opção existente é o exame físico dos recém-nascidos e animais jovens. Desse modo, é 
realizada a introdução de um tubo de ensaio (150x10 mm) no vestíbulo vaginal. A vagina de uma 
bezerra sadia, permite uma penetração de 12 a 14 cm, já em uma freemartin, consegue-se introduzir 
apenas 4 a 5 cm do tubo. Além disso, através da palpação retal em freemartin adulto, permite-se 
a detecção de gônada indiferenciada e de tamanho reduzido, a ausência das trompas uterinas, 
agenesia ou hipoplasia do corpo e cornos uterinos, percepção de segmentos tubulares e glândulas 
vesiculares rudimentares (Almeida e Resende, 2012). A forma de diagnóstico escolhida no caso 
relatado foi a palpação retal com o auxílio do exame ultrassonográfico. O exame foi realizado via 
transretal, utilizando probe linear na frequência de 6.5hertz. Durante o exame foi inspecionado a 
cavidade pélvica no intuito de identificar a integridade dos órgãos genitais internos femininos e 
da constatação da ciclicidade ovariana. Utilizou-se um aplicador de implante intravaginal como 
guia para localizar a cérvix, o aplicador utilizado foi o mesmo usado em ovinos, já que o aplicador 
de bovinos pode causar lesões em animais freemartin, além disso também utilizou-se um espéculo 
descartável para visualização do fundo de saco vaginal. Observou-se que o animal apresentou 
agenesia de parte dos órgãos genitais internos. Com ausência de cérvix, corpo/cornos uterinos e 
ovários. Órgãos genitais limitando-se somente à presença de vagina.

Conclusão: Após os exames concluiu-se ausência de cérvix, corpo/cornos uterinos e ovários. 
Além disso, os órgãos genitais internos limitam-se somente à presença de vagina, confirmando 
que o animal 01 trata-se de um caso de Freemartismo, não sendo possível para a reprodução. 
Nesse sentido, esses animais devem ser diagnosticados o mais cedo possível, a fim de reduzir os 
prejuízos econômicos ao pecuarista.

Referências: ALMEIDA, J.; RESENDE, O. A. Freemartinismo em bovinos: revisão de literatura Freemartins 
in cattle: a review. Revista portuguesa de Ciências Veterinárias RPCV, v. 107 p. 143-149, 2012.

SANTOS R.L.; ALESSI A.C. Patologia veterinária. Editora Roca. 2ªed., 856p, 2016.
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Introdução: O presente resumo discute a inserção dos assistentes sociais em residência 
multiprofissional com ênfase em atenção ao câncer. O programa do Hospital São Vicente de Paulo 
é referência em tratamento oncológico na região por disponibilizar serviços de cirurgia oncológica, 
internação, equipe multiprofissional, quimioterapia e radioterapia, tanto adulto quanto infanto-
juvenil. Permite, desde o primeiro ano de residência, a prática em unidades voltadas ao atendimento 
oncológico como: unidades de internação, ambulatórios de quimioterapia e radioterapia. Nesta 
perspectiva buscou-se explanar acerca da política de saúde, formação multidisciplinar, atenção ao 
paciente oncológico e as potencialidades dos assistentes sociais. 

Metodologia: Os programas de residência multiprofissionais foram instituídos pela lei n° 11.129, 
com o intuito de inserir e formar os profissionais da saúde, na modalidade de pós-graduação 
lato sensu. Conforme a Resolução Nº 218 de março de 1997, o Serviço Social é uma das treze 
profissões que integram a área da saúde, sendo assim, está incluída nestes programas (CONSELHO 
NACIONAL DE SAÚDE, 1997). O despertar pelo tema se deu pela inserção e vivência enquanto 
residentes no Programa de Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer do Hospital São 
Vicente de Paulo/Universidade de Passo Fundo. Pois o residente de serviço social atua, no contexto 
do referido programa de residência, nas expressões da questão social circunscritas ao tratamento 
do câncer, articulando políticas públicas em defesa dos usuários em tratamento, e também de 
suas famílias. Esta pesquisa constitui-se como exploratória por ser “a primeira aproximação de 
um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno” (SANTOS, 2000, p. 
27), assim como bibliográfica e qualitativa. Nos serviços da política de saúde cabe ao profissional 
“identificar os determinantes sociais, culturais, econômicos e políticos que influenciam no 
processo saúde-doença, mobilizando para isso recursos para o enfrentamento desta realidade” 
(MATOS, 2014, p. 126). Além disso, conforme Silva et al (2012) os assistentes sociais pautados 
em seu projeto ético-político têm sua prática voltada à consolidação dos princípios do Sistema 
Único de Saúde, ou seja, a integralidade, a universalidade e a equidade, assim como, propõem 
se a qualificação e construção do sistema de saúde, propondo ações que consolidam o direito 
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à saúde gratuita e universal. Na residência multiprofissional em atenção ao câncer do HSVP, 
os atendimentos acontecem nos ambulatórios de quimioterapia e radioterapia e nos postos de 
internações. As principais ações desenvolvidas são acolhimento e escuta qualificada, interlocuções 
com a rede de saúde e assistência social para que os pacientes tenham suporte em seus municípios, 
articulação multiprofissional e discussão de casos em Rounds, orientação sobre direitos sociais e do 
paciente oncológico, dentre outros. Tanto em nível ambulatorial quanto de internação oncológica, 
o assistente social propõe uma intervenção profissional orientada no acolhimento ao paciente e 
familiar, contribuindo para a análise da realidade, intervindo diretamente nas demandas sociais 
relacionadas à saúde. Além das ações voltadas ao paciente e a identificação dos condicionantes 
econômicos e sociais, é necessário contemplar a família durante o processo de trabalho, através da 
investigação da organização familiar, as condições econômicas, afetivas, habitacionais, bem como 
as dificuldades que afetarão o núcleo familiar durante o processo de adoecimento de um de seus 
membros (CARVALHO, 2008). 

Conclusão: Nesta perspectiva, é importante denotar a importância da inserção dos assistentes 
sociais nas residências multiprofissionais, enquanto espaço de formação interdisciplinar que busca 
trabalhar com um conceito de saúde amplo, que abarca questões sociais e culturais, fugindo do 
ainda fortalecido “saber biomédico”. Deste modo, buscando contribuir com um cuidado em saúde 
que seja, de fato, integral. 

Referências: CARVALHO, Célia da Silva Ulysses de. A Necessária Atenção à Família do Paciente 
Oncológico. Revista Brasileira de Cancerologia, Online, v. 1, n. 54, p. 87-96, 2008.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Nº 218, DE 06 DE MARÇO DE 1997. 

MATOS, Maurílio Castro de. Serviço social, ética e saúde: reflexões para o exercício profissional. São Paulo: 
Cortez, 2014.

SILVA, Letícia Batista et al. O SERVIÇO SOCIAL NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
ONCOLOGIA NO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – INCA. Serviço Social & Saúde, Campinas, v. 
11, n. 1, p. 51-66, jan. 2012.

SANTOS, Antonio Raimundo. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 3. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A Editora, 2000.
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Introdução: O período do estágio supervisionado II é aguardado com muitas expectativas por 
todos os acadêmicos do curso de Pedagogia, e no ano de 2021, não foi diferente. Percurso esse 
que inicialmente foi marcado pela construção de um projeto de estágio interdisciplinar, sólido, 
subsidiado pela pedagogia de projetos, exigindo uma pesquisa aprofundada para comtemplar 
a participação das crianças, protagonistas de todo processo e os demais indicadores que dão 
sustentação ao trabalho com projetos. Entretanto, durante o caminho fomos surpreendidos pela 
pandemia da Covid 19. Sendo assim, nos reorganizamos com os recursos possíveis, mantendo 
contato com as instituições de ensino, dialogando com as professoras titulares, encontrando meios 
para a elaboração de planejamentos significativos, posteriormente socializadas em seminário com 
colegas e docentes envolvidas nesse processo, possibilitando, mesmo diante desse contexto, refletir 
e teorizar a experiência vivida. 

Metodologia: O trabalho ancorado na perspectiva de projetos como propõe o curso de Pedagogia 
na UPF, possibilita ressignificar as prática pedagógicas, fundamentadas nos saberes da ciência e 
relacionadas com os saberes da empiria, compreendendo as crianças como sujeitos protagonistas 
do seu próprio percurso formativo, capazes de elaborarem hipóteses e pensarem sobre elas. Nesse 
sentido Barbosa e Horn destacam que: Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os 
diferentes conhecimentos construídos na história da humanidade de modo relacional e não-linear, 
propiciando às crianças aprender através de múltiplas linguagens, ao mesmo tempo em que 
lhes proporcionam a reconstrução do que já foi aprendido (2008, p. 35). Assim, se constitui um 
planejamento pensado com as crianças, conectado com o interesse delas, e que imprime os princípios 
da escuta, da observação, da fala, da investigação, através de um currículo que se movimenta e 
permite diferentes aprendizagens em diferentes tempos e espaços organizados e preparados com 
intencionalidades que revelam a potência da pedagogia de projetos. Nesse contexto, o estágio que 
estava previsto para iniciar entre os meses de março e abril, ficando estabelecido que no início 
do semestre retornaríamos as instituições, faríamos mais algumas observações e intervenções 
com as crianças para a construção do planejamento, precisou se adaptar ao cenário da pandemia. 
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Diante da impossibilidade de estar na escola, seguimos trabalhando nas etapas que compõem 
todo esse processo: projeto de estágio, rede-temática, tabela organizadora do planejamento e 
planejamento de um eixo. No primeiro momento retomamos a rede-temática para produzir a 
tabela organizadora, que consiste em uma breve organização das principais ideias, objetivos, falas 
das crianças e conhecimentos prévios sobre o assunto abordado, na sequência, partimos para a 
elaboração do planejamento de um dos eixos, desenvolvido minunciosamente, em um conjunto 
de ideias articuladas, com intencionalidades claras e objetivas, sobre o que e como se pretendia 
explorar, validar e/ou refutar as hipóteses das crianças apresentadas na rede temática. O fato de 
não realizarmos a prática nas escolas, não desqualificou a trajetória, mas permitiu refletir sobre o 
exercício docente por um novo viés. Ao rememorar todas as etapas vividas desse ciclo importante 
e necessário da vida acadêmica, menciono aqui o conceito de experiência de Larrosa, quando 
enfatiza que “[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; 
que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. ( 2016, p.143). Desse modo, não deixamos 
de viver uma experiência, porque assim como nos coloca Larrosa, experiência é aquilo que fica 
em nós, que nos toca e não apenas passa. E vivenciar o estágio na pandemia nos transformou, 
nos tornou pedagogos mais sensíveis, humanizados e esperançosos, capazes de construir outros 
caminhos, em nome de projetos que qualificam a educação das crianças. 

Conclusão: Por fim, destaco a entrega de cada um nessa travessia, acadêmicos e professores 
se reinventaram com uma grandiosidade e resiliência inspiradora. Fizeram uma linda e valorosa 
caminhada que formará grandes profissionais da educação onde quer que estejam, em defesa de 
uma educação pública de qualidade, inclusiva, respeitosa, transformadora, que corrobora para 
fazer do mundo, um lugar melhor.

Referências: BARBOSA, Maria da Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça. Projetos Pedagógicos na 
Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008.

LARROSA, Jorge. Tremores: escritos sobre experiência. 1. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
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Introdução: Em bovinos do mundo inteiro a neosporose é considerada uma das principais 
doenças reprodutivas, sendo o aborto durante o primeiro ou segundo trimestre da gestação o 
principal sinal clínico da infecção. Com objetivo de elucidar as causas de abortos em um rebanho 
de bovinos de leite, no interior da cidade de Rio Fortuna, SC, foi realizado estudo epidemiológico 
através da detecção de anticorpos no soro. 

Metodologia: Uma propriedade localizada no interior da cidade de Rio Fortuna, Santa 
Catarina, estava apresentando baixos índices de prenhez e repetições de cio. A partir disto, 
foram descartadas outras patologias e fatores que poderiam estar causando estes transtornos. A 
empresa responsável pela assistência técnica optou por realizar coletas de sangue das vacas que 
normalmente apresentavam aborto e retorno de cio. O soro foi encaminhado para laboratório onde 
foi utilizado o método ELISA, que se baseia em reações antígeno-anticorpo detectáveis através 
de reações enzimáticas. Do total de 26 animais avaliados, seis (23,07%) foram positivos para 
Neospora Caninum. A Neospora Caninum é um protozoário pertencente ao Filo Apicomplexa da 
Família Sarcocystidae, que foi reconhecido há cerca de uma década (Dubey et al., 1988) e é uma 
enfermidade que gera inúmeras perdas econômicas na produção de corte bem como, de leite. O 
agente etiológico é um protozoário e pode ser transmitido aos bovinos a partir da ingestão de oocitos 
esporulados em fezes de cães que são os hospedeiros definitivos, ainda, estudos recentes apontam 
alguns animais silvestres como hospedeiros definitivos como Pseudalopex gymnocercus (graxaim 
do campo), Cerdocyon thous (graxaim do mato), Chrysocium brachyurus (lobo guará) (Dubey, 
2003; Cânon-Franco et al., 2004; Lucas-Cunha Filho et al, 2006. A presença de cães domésticos ou 
silvestres em convívio próximo aos bovinos, principalmente em produção intensiva como ocorre 
na pecuária leiteira pode ser um dos motivos pela elevada incidência. A partir da identificação 
dos bovinos positivos é recomendado descarte involuntário para conter a transmissão entre os 
bovinos. Os cães também devem ser testados e caso positivos para o parasita devem ser mantidos 
longe dos bovinos. 
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Conclusão: A partir da identificação do fator causador de problemas reprodutivos nas 
propriedades, pode ser realizado a triagem e o destino adequado dos animais, evitando assim a 
disseminação da doença no rebanho, por consequência minimizar as perdas produtivas. 

Referências: LUCAS, Andréias Silveira, et al. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLOGIAS DA BACIA 
LEITEIRIA DA REGIÃO SUL DO RS, QUE PODEM INTERFERIR NA PREVALÊNCIA DE NEOSPOROSE 
BOVINA. Pelotas, 2006. Acesso em: 13/07/2021, disponível em: http://www2.ufpel.edu.br/cic/2006/
resumo_expandido/CA/CA_00725.pdf;

CUNHA FILHO, Nilton Azevedo, et al. ANTICORPOS PARA Neospora caninum EM CÃES URBANOS E 
RURAIS DA REGIÃO SUL DO RIO GRANDE DO SUL. Pelotas, 2007. Acesso em: 13/07/2021, disponível 
em: https://www2.ufpel.edu.br/cic/2007/cd/pdf/CB/CB_01563.pdf;

CORBELLINI, Luís Gustavo, et al. ABORTO BOVINO POR Neospora Caninum NO RIO GRANDE 
DO SUL. Santa Maria, 2000. Acesso em: 13/07/2021, disponível em: https://www.scielo.br/j/cr/a/
VVNYsVmcByMcdGgqxM3fn7b/?lang=pt&format=pdf.
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Introdução: Este trabalho justifica-se pelo seu enfoque com relação à criação de narrativas e quanto 
do autor e do personagem podem se mesclar nesse processo. O que vem a ser uma investigação 
interessante para o desenvolvimento de hipóteses e debates acerca da influência que o autor e 
sua historicidade/personalidade tem sobre determinadas personagens e contextos e pode dar 
pistas, inclusive, quanto aos rumos da história de acordo com um perfil bibliográfico previamente 
conhecido e relacionado de maneira recorrente aos personagens anteriormente criados. Nesse 
sentido, os objetivos da pesquisa são identificar e relacionar, nos conceitos de Entropia e Exotopia 
de Bakhtin, de que maneira o autor traz à luz tal discussão, ou como se pode deduzir que haja 
esse ponto de encontro de acordo com os preceitos de cada uma dessas duas proposições. E ainda, 
levantar a questão a respeito do quanto pode ser proveitosa ou não a presença marcante do autor 
nos traços do personagem ou na história. 

Metodologia: Para fins da investigação proposta, será debatido o quanto mesclam-se autor e 
personagem na construção de narrativas e até que ponto isso pode ser produtivo para a tessitura 
da história. Será realizada, a partir de então, uma pesquisa-bibliográfica com base na análise dos 
conceitos de Cronotopo e Exotopia de Bakhtin, pesquisando em suas fontes originais e também 
amparando-se nos estudos dos principais pesquisadores brasileiros desse filósofo. No tocante a 
isso, toda a vez que o autor escreve, está situado em um tempo cronológico e histórico e dali, 
partirá em direção a uma refração artística, uma visão do que ele vê daquilo que o mundo é. O 
problema maior coloca-se, na verdade, no campo da originalidade, sobre o fato de poder ou não 
uma obra manter-se autêntica salientando todas as vozes extremamente marcadas de seu criador. 
Mas parece que para isso nosso filósofo vai encontrando, depois de algumas certas contradições, 
um caminho mediador “contudo, diz Bakhtin, não devemos exagerar o poder da linguagem. 
Embora a unicidade do ser-como-evento e do ato realizado sejam passíveis de receber expressão 
verbal, essa tarefa é bastante difícil, em grande parte porque a verbalização total é inalcançável.” 
(FARACO, 2009, pg. 26). Dessa forma, está posto que mesmo o escritor redigindo sua própria 
biografia, ela será assinalada em um tempo distinto por um autor-personagem, que naquele dado 



Página 1705

momento está apenas a representa-se, o que não corresponde a uma realidade absoluta do que ele 
é. Assim, começam a surgir, na linha dessas reflexões, os conceitos de Cronotopo e Exotopia. Nas 
palavras de Amorim (2006, p. 103) “o conceito de exotopia designa uma relação de tensão entre 
pelo menos dois lugares: o do sujeito que vive e olha de onde vive e daquele que, estando de fora 
da experiência do primeiro, tenta mostrar o que vê da criação do outro”. Nesse viés, a criação 
corrobora com uma visão da realidade que embora se pareça com ela, no bojo da verossimilhança 
de uma narrativa, ainda será uma representação, criada não pelo autor-pessoa, mas já por outro 
dele, que é o autor-personagem e portanto, também uma parte ou uma projeção da essência dele 
mesmo. E ainda “quanto ao conceito de cronotopos, este traz no nome um maior equilíbrio entre as 
dimensões de espaço e de tempo.” (AMORIM, 2006, pg. 104). Pois o espaço é ou pode ser transitório 
no tempo, de acordo com o exemplo do carro, destacado nos estudos da referida autora, e o tempo 
passa pelo espaço, dando a ele renovados significados. Tudo, é claro, amparado pela presença das 
pessoas, na força de seus diálogos, seja de forma cotidiana ou no âmbito da ficção. Com efeito, o 
autor empresta de si, mas sem extraporlar-se e isso não parece depender tanto dele, mas também 
e em grande parte pelas próprias características dos conceitos aqui observados. 

Conclusão: Em suma, Bakhtin, buscou um equilíbrio entre as forças de criador e obra, 
concentrando-se no entremeio de tensões que não tem respostas unânimes. O autor está presente 
na obra e não há como dissociá-lo. Seus resquícios não são um erro, e sim uma possibilidade de 
diálogo no tempo e no espaço, na unicidade da ficção que ainda não ultrapassa os limites de mera 
refração da realidade.

Referências: AMORIM, Marilia. Cronotopo e Exotopia. In BRAIT, Beth (org.) Bakhtin outros conceitos-
chave. São Paulo: Contexto, 2006.

FARACO, Carlos Alberto. Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin. São Paulo. 
Parábola Editorial, 2009.
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Introdução: No mês de dezembro do ano 2019 foi registrado o primeiro caso do novo coronavírus 
SARS-CoV-2 em Wuhan na China, o qual causou a doença COVID-19, sendo disseminada e 
transmitida pessoa a pessoa. Para profissionais de saúde que estão diretamente ligados ao 
atendimento de casos de COVID-19, ocorreu o aumento e mudança nos fatores estressores além 
dos que já ocorrem no dia a dia nos serviços de saúde em geral. (BRASIL, 2020). Os profissionais 
de enfermagem atuam na promoção, recuperação, prevenção e reabilitação da saúde dos pacientes 
com autonomia em concordância com os princípios éticos e legais, respeitando a vida, dignidade e 
os direitos humanos. (COREN, 2020). O objetivo deste estudo foi identificar a partir das produções 
científicas publicadas fatores associados a saúde mental dos profissionais de Enfermagem que 
atuam no enfrentamento da COVID-19. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada por meio de acesso online nas 
respectivas bases de dados: Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic Library 
Online (SciELO) e PubMed pela plataforma PubCovid-19 . A busca dos artigos nas respectivas 
bases, ocorreram entre os meses de setembro e outubro de 2020, foram selecionados artigos na 
língua portuguesa e inglesa com período de publicação do ano de 2019 e 2020. A amostra final 
desse estudo foi composta por oito artigos. Três artigos na plataforma BVS, sendo dois da Lilacs 
Bdenf e um da Medline, os outros cincos foram da plataforma PubCovid-19 sendo os cincos da 
Pub Med. O método de análise da revisão integrativa baseou-se na categorização das informações 
coletadas na amostra final dos artigos. Assim, os dados foram interpretados e agrupados em duas 
categorias para compreensão do fenômeno: saúde mental e o uso da tecnologia e transtornos 
mentais e profissionais de saúde. Na categoria Saúde mental e uso de tecnologias, os estudos 
elucidaram a importância da utilização das redes sociais como meio de expor informações ao expor 
informações a população em geral e os profissionais da área da saúde. O uso das tecnologias além 
de ser amplamente aceita por profissionais e público-alvo, é apontada com impactos positivos 
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ao campo da saúde, sendo elevada ao crescente interesse e realização de estudos para produção 
científica e melhoria desse tipo de tecnologia (AQUINO et al., 2020). Na categoria intitulada 
Transtornos mentais e profissionais de saúde, os estudos mostraram que a pandemia trouxe novos 
desafios e novas maneiras de viver, pois a humanidade teve que cumprir os protocolos vigentes 
dos órgãos de saúde como por exemplo, o uso de máscara, evitar aglomerações, isolamento social, 
lavagem das mãos e utilização em álcool gel 70%. Pesquisas mostraram o aumento dos sinais de 
depressão, ansiedade, insônia e angústia nos profissionais de saúde que estão na linha de frente 
do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Além da maior prevalência de doenças mentais nos 
profissionais de saúde, vale destacar que a síndrome de Burnout sempre foi relatada na literatura 
investigada, como a doença que mais atinge esses profissionais, afetando diretamente na realização 
das atividades de trabalho e gerando o estresse e adoecimento mental.

Conclusão: O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da saúde mental 
dos trabalhadores da área da saúde, principalmente os profissionais de Enfermagem, os quais 
tem contato direto com os pacientes e são o grupo mais exposto ao risco de contaminação. Saúde 
mental é um tema de extrema relevância e que deve ser discutido nos diferentes cursos para a 
preparação do futuro profissional. 

Referências: AQUINO, S. M. C. et al. Construção de cartilha virtual para o cuidado em saúde mental 
em tempos da covid-19. Enfermagem em foco, Salvador, v. 11, n. 1, p. 174-178, ago. 2020. Disponível em: 
http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/ view/3584/822. Acesso em: 7 de outubro de 
2020.

BRASIL, Ministério da Saúde. 2020. Linha do tempo disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/
linha-do-tempo/ Acesso em 14 de setembro de 2020

COREN. Conselho Regional de Enfermagem Quem são? O profissional de enfermagem. Disponível em: 
http://www.coren-es.org.br/quem-sao. Acesso em 20 de setembro de 2020
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Introdução: O presente trabalho tem por objetivo evidenciar a importância e as consequências do 
combate aos esquemas de malversação do dinheiro público no Brasil, tal qual apontar suas falhas 
e disfuncionalidades. Busca-se verificar a existência do fenômeno chamado de criminalização da 
política, abordando-se o histórico da corrupção em terrae brasilis (e a necessidade de abnegá-
la). Também investiga-se as disfuncionalidades das instituições republicanas de controle externo, 
a administrativização do direito penal e o pensamento que classifica o gestor público como 
inimigo, assim como o chamado “apagão das canetas”, como corolário do medo de decidir e do 
congelamento das ações do governante em decorrência deste temor às consequências de seus atos.

Metodologia: Há muito tempo o Brasil evidencia graves problemas de corrupção e de 
detrioração orçamentária na administração pública direta e indireta, fundamentalmente por 
sua herança histórico-social de matriz patrimonialista. (SANTIN, 2021) Com o fito de combater 
improbidades administrativas, enriquecimentos ilícitos e danos ao erário público, além de punir 
criminalmente aqueles que incorrem em infrações penais no âmbito de suas funções político-
gerenciais e torná-los inelegíveis para cargos eletivos, a república brasileira reorganizou as 
instituições de controle externo para torná-las paulatinamente mais independentes e autônomas 
nas suas funções. Entretanto, com tamanha carga de responsabilizações administrativas, civis, 
eleitorais e penais, baseadas muitas vezes em interpretações dúbias dos órgãos controladores, os 
prejuízos ao Estado agora tomam uma com nova versão: os gestores, amedrontados, deixam de 
correr riscos e prejudicam a população pelo imobilismo das políticas públicas. É da relevante lição 
de Ghizzo Neto (2008, p.22) que se percebe a matriz patrimonialista do Estado Português, trazida 
ao Brasil pelos colonizadores, a qual era estruturalmente constituída por uma incorporação do 
modelo familiar como padrão administrativo. Nesse sentido, o soberano comandava os interesses 
estatais para com a sociedade de acordo com suas íntimas necessidades, como se uma comunidade 
familiar fosse. Mecanismos antidemocráticos para manutenção deste status quo foram largamente 
utilizados em todo o vasto território nacional, dentre os quais o mandonismo e o clientelismo - que 



Página 1710

ainda hoje persistem na vida social por meio de líderes regionais e autoritários. Daí a necessidade 
de se aprimorar sempre as instituições de controle externo da administração pública. Por outro 
lado, também é de interesse público tomar nota quanto aos excessos de controle imputados aos 
administradores públicos. Assim, o ordenamento jurídico brasileiro - e a construção jurisprudencial 
dos tribunais – tem se mostrado disfuncional, ou seja, conforme entendimento de Santos (2020, 
p.126), é o “conceito operacional de disfunção administrativa decorrente do controle externo 
toda atuação insuficiente, ineficiente ou ilegal da Administração decorrente da atuação direta 
ou indireta dos órgãos de controle externo”. As sanções aplicadas pelos Tribunais de Contas aos 
gestores públicos, as ações civis ou penais movidas pelo Ministério Público (Estaduais ou Federal) 
e as inelegibilidades firmadas pela Justiça Eleitoral têm ultrapassado o razoável, criando por vezes 
insegurança jurídica a quem se dedica a gestão pública (política ou estatutária). É dos excessos 
do controle externo que se depreende a administrativização do direito penal e o pensamento que 
classifica o gestor público como inimigo do ordenamento jurídico (SILVA, 2015, p.1469). Culmina-
se, pois, no chamado “apagão das canetas” e no medo de decidir, já que por vezes não se consegue 
medir os riscos de arbitrariedades por parte dos controladores.

Conclusão: Não se está a discutir a (des)necessidade de combate a atos de corrupção, que 
inegavelmente é permanente e danosa à administração pública. Está-se diante de um debate 
que visa aprimorar as instituições de controle da atividade político-gerencial. Políticas públicas 
prestacionais são obrigação do Estado brasileiro por meio de gestores-políticos, que não devem ser 
imobilizados pelos controladores.

Referências: GHIZZO NETO, Affonso. Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação. Dissertação 
(Mestrado em Direito), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 290 p., 2008. 

SANTOS, Rodrigo Valgas dos. Direito administrativo do medo: risco e fuga da responsabilização dos 
agentes públicos. 1.ed. São Paulo: Thompon Reuters Brasil, 2020.

SANTIN, Janaína R. Análise Histórica dos Crimes “de colarinho branco” pelo Sistema Penal Brasileiro: 
relações de poder, seletividade e privilégios In: Anais de Artigos Completos do V CIDHCoimbra 2020, V. 
8. Campinas: Brasílica, 2021. p. 339-352. 

SILVA, O corrupto como inimigo no direito penal brasileiro. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, 
v.10, n.3, p.1459-1496, 2015.
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Introdução: A Reforma do Estado brasileiro ganha o centro do debate político-acadêmico, 
sendo o principal alvo das discussões a estabilidade funcional no serviço público e a possibilidade 
de demissão por mau desempenho e ineficiência. Com isso, o presente trabalho busca analisar 
esta pauta a partir da técnica jurídica constitucional e administrativa, sendo indispensável para 
tanto apontar os dispositivos elencados na Constituição Federal de 1988 autorizativos (ou não) 
às mudanças propostas, e suas coerências sistêmicas para com a evolução histórica das formas de 
gestão da máquina pública. 

Metodologia: Inicialmente cumpre contextualizar o assunto a partir das relevantes mudanças 
históricas nos modelos de gestão estatal. Sob a égide dos Estados Absolutos europeus, a forma de 
gestão que prevalecia era a Administração Patrimonial, confundindo-se o patrimônio público com 
o do monarca. Após a Revolução Francesa, evoluiu-se para o modelo liberal de gestão pública, a 
partir dos ideais da liberdade e igualdade perante a Lei. A partir dessa mudança, desenvolveram-
se os modelos de Estado Liberais, Liberais-Democráticos e Sociais-Democráticos (do bem estar 
social), pautados no modelo de Estado de Direito e de Administração Pública Burocrática. Com o 
avanço do capitalismo globalizado, no final do século XX, a ideia de crise do Estado e do serviço 
público, diminuição de custos e eficiência pautou o modelo de Administração Pública Gerencial. 
(Santin; Pereira; Camargo, 2017). Ipso facto, no Brasil, é a Reforma Gerencial da década de 1990 a 
responsável por adequar a realidade do serviço público nacional ao Estado brasileiro constituído 
em 1988, equacionando o trânsito do antigo regime autoritário para o novo regime democrático. 
Também buscou conjugar “as duas grandes forças que moldaram a sociedade contemporânea”, 
isto é, (i) “a globalização, o fato de o capitalismo haver-se tornado dominante em nível mundial, 
e os mercados terem sido tornados todos abertos;” e (ii) “a democracia social” em que “o Estado 
passou a garantir também os direitos sociais.” (Pereira, 2011). Com a Emenda Constitucional nº 
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19, de 1998, inseriu-se no rol de princípios do regime jurídico administrativo brasileiro elencados 
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 o princípio da eficiência, como princípio norteador 
da administração pública direta e indireta. Neste sentido, em decorrência da necessidade de se 
aprimorar cada vez mais o serviço público para fazer jus ao gerencialismo administrativo, o poder 
constituinte derivado incluiu no Art. 247, parágrafo único, a possibilidade de perda do cargo do 
servidor público por desempenho insuficiente, mediante processo administrativo. Este dispositivo 
ainda não obteve plena eficácia, por falta de complementação legislativa do Congresso Nacional 
(Motta, 2019). Em última análise, a despeito da necessidade de se aprimorar a administração 
pública brasileira, é fundamental pontuar que a estabilidade conferida pelo ordenamento 
jurídico pátrio ao servidor público não é privilégio desmedido. Conforme dispõe Motta (2019), “a 
estabilidade configura sistema de garantia reconhecidos ao servidor em prol da sociedade”, sendo 
necessário “refletir sobre a construção de um sistema de avaliação de desempenho adequado, 
justo e impessoal”. O procedimento analítico de desempenho, outrossim, é uma oportunidade de 
estabelecer-se “ações complementares na estratégia geral de recursos humanos”, não sendo “um 
fim em si mesmo, mas um instrumento para melhorar os resultados dos recursos humanos da 
organização.” (NASSUNO, 1998).

Conclusão: É possível verificar que a exigência de análises de desempenho dos servidores 
públicos estão adequadas ao sistema de administração pública gerencial estabelecido no Brasil. 
Há previsão constitucional para que a demissão por desempenho insuficiente no serviço público 
seja levada a efeito, embora ainda necessária aprovação de complementação legislativa adequada 
aos direitos e garantias fundamentais.

Referências: MOTTA, F. Estabilidade de servidores na administração pública não é privilégio. Revista 
Consultor Jurídico, out.2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-out-31/interesse-publico-
estabilidade-servidores-publicos-nao-privilegio . Acesso em: 25/07/2021 às 12h.

NASSUNO, M. Demissão por insuficiência de desempenho na reforma gerencial: avanços e desafios. 
Brasília: ENAP, 1998.

PEREIRA, L.C.B. Reforma gerencial do Estado, teoria política e ensino da administração pública. Revista 
gestão e políticas públicas, n.2, 2011.

SANTIN, J.R.S.; PEREIRA, A.S.; CAMARGO, E.J.B. Administração pública municipal e lei de 
responsabilidade fiscal: gastos e receitas públicas. Revista de direito brasileira,São Paulo, v.17, n.7, Mai./
Ago. 2017, p.108-124.
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Introdução: O tratamento protético reabilitador deve devolver o conforto, a função, a saúde e 
a estética ao paciente. Da mesma forma, não deve induzir danos às estruturas periodontais ou 
periimplantares. Historicamente, coloca-se maior ênfase as características mecânicas das próteses 
dentárias, embora uma grande proporção de complicações clínicas em prótese fixa tenha natureza 
biológica. Com o aumento da exigência estética e da longevidade da população e, consequentemente, 
da expectativa do paciente com relação a resolução do tratamento, torna-se cada vez mais comum 
encontrar desafios clínicos no consultório odontológico. Esse aumento da complexidade dos 
tratamentos reabilitadores tem sido relatado1 e apresenta uma tendência de elevação no número 
de complicações encontradas. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar um 
atendimento inicial de uma complicação em tecido gengival em um paciente usuário de prótese 
fixa sobre implantes dentários. 

Metodologia: Neste relato de caso clínico, o paciente compareceu à consulta odontológica com 
queixas álgicas na região de rebordo alveolar maxilar e de halitose. Ao exame anamnésico, o paciente 
informou ter realizado tratamento dentário com implantes e prótese dentária recentemente, sendo 
na arcada inferior uma prótese total sobre implantes e na arcada superior uma prótese parcial 
extensa sobre implantes. No exame clínico, foi constatado a presença de sobre extensão da prótese 
superior que, ao ser removida, evidenciou um amplo quadro inflamatório gengival, oriundo da 
justa posição entre a prótese e o rebordo alveolar, o que dificultava a correta higienização pelo 
paciente, levando ao acúmulo de placa bacteriana e restos alimentares. O tratamento inicial 
proposto e realizado foi o ajuste da peça protética seguindo os parâmetros estabelecidos2 e 
instruções de higiene bucal. 

Conclusão: O caso clínico relatado tem se tornando recorrente em consultórios odontológicos 
e traz consigo a reflexão se princípios básicos da reabilitação oral vêm sendo respeitados no 
atendimento aos pacientes na odontologia.
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Referências: 1 – Abduo, J.; Lyons, K. M. Interdisciplinary interface between fixed prosthodontics and 
periodontics. Periodontology 2000, v. 74, n. 1, p. 40–62, 2017.

2 – Becker, C. M.; Kaldahl, W. B. Current theories of crown contour, margin placement, and pontic design. 
The Journal of Prosthetic Dentistry, v. 93, n. 2, p. 107–115, 2005.
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Introdução: Desenvolver aplicativos é um grande desafio pela diversidade de tecnologias para 
este fim. Muitas vezes há necessidade de uma versão preliminar de um aplicativo, de forma a 
validar sua aplicabilidade e promover maior aproximação da solução com as necessidades dos 
usuários, onde a prototipação pode ser uma grande aliada. Segundo Design Thinking - Inovação 
em negócios, “o protótipo é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico de 
forma a representar a realidade - mesmo que simplificada - e propiciar validações”. Este trabalho 
trata sobre a prototipação de aplicativos com aplicação da ferramenta Thunkable.

Metodologia: O desenvolvimento de um software, sempre é uma tarefa desafiadora para uma 
equipe, principalmente quando é algo exclusivo para um cliente. Algumas etapas são fundamentais 
para alcançar o resultado desejado e entre elas, está a etapa de prototipação do software. Esse 
momento é fundamental para garantir que o produto final seja eficiente e esteja conforme o esperado 
quando surgiu a demanda. A prototipação tem por objetivo facilitar o entendimento dos requisitos 
de uma aplicação, tendo como função principal, avaliar as ideias geradas durante o levantamento 
de requisitos. Além disso, ela permite apresentar conceitos e funcionalidades do software de 
modo simplificado, assim é possível propor uma solução mais adequada para o problema. Os 
protótipos são grandes aliados das metodologias ágeis de desenvolvimento, pois a partir dele é 
possível se adequar às expectativas e alinhar os objetivos do cliente e da equipe. Portanto, quanto 
mais fiel for o protótipo, mais fácil será para a equipe fazer os ajustes necessários. Porém, um 
protótipo de alta fidelidade leva mais tempo e custa mais recursos para ser criado ou modificado, 
por isso deve-se estar atento ao nível do protótipo que vai ser escolhido. Para minimizar o tempo 
despendido no desenvolvimento de um protótipo funcional, adotou-se a ferramenta Thunkable, 
que permite o desenvolvimento de aplicativos para Android e IOS com “drag and drop”, onde 
tudo é feito através de uma plataforma visual e descomplicada, representando uma boa alternativa 
para prototipação de aplicativos com o mínimo de esforço, que ao mesmo tempo seja possível 
ter uma versão simplificada para fins de validação de ideias e funcionalidades. Com Thunkable 
é possível desenvolver protótipos de vários níveis de fidelidade, desde somente algumas telas 
para demonstrações visuais, até protótipos interativos simulando caminhos e ações do usuário 
com efeitos de interação, proporcionando uma experiência mais realista. Thunkable possuiu dois 
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componentes principais, Design e Blocos. No primeiro é onde se cria toda a interface de usuário, 
adicionando botões, blocos de texto, imagens e outros elementos interativos. Em Blocos é onde 
fica toda a parte lógica da aplicação, feita através de programação por blocos. Durante o estudo 
realizado constatou-se que a plataforma é bastante intuitiva, a curva de aprendizado é baixa, e 
com pouco tempo de estudo já é possível ter um bom domínio da ferramenta. A plataforma é 
online, portanto não é necessário instalação, e nela já se encontram vídeos tutoriais em inglês 
legendados, e toda a documentação com instruções para utilização. Para testar a ferramenta foram 
desenvolvidos protótipos de aplicativos com algumas funcionalidades como menus e telas de 
login e de cadastro com campos para inserção de dados e botões de navegação. Toda a experiência 
foi muito satisfatória, a parte visual é fácil de usar e a plataforma é muito completa com uma 
grande diversidade de componentes para se utilizar ao montar as telas.

Conclusão: A ferramenta atendeu todas as necessidades relacionadas a criação de protótipos. 
Ela é de fácil uso, muito bem documentada, tem uma curva de aprendizado baixa, possibilita 
a criação rápida de protótipos funcionais, agregando em agilidade e confiabilidade na etapa de 
prototipação, visto que com a ferramenta é possível desenvolver protótipos de forma simples 
empregando pouco tempo e recursos.

Referências: VIANNA, Maurício ... [et al.]. Design Thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV 
Press, 2012. 

VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de 
Software com Produtividade, 2020. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/> . Acesso em: 9 ago. 
2021.
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Introdução: A Iniciação Científica (IC) é aspecto fundamental para a formação integral do 
acadêmico, futuro professor de língua inglesa (LI), pois, os espaços educacionais onde o educador 
irá atuar demandam um professor-pesquisador, reflexivo, cuja atividade profissional esteja aliada 
à investigação de sua própria prática. Portanto, a IC pode contribuir com a formação do professor 
que compreende o próprio processo de construção e produção do conhecimento. Nesse contexto, 
foi implantado em 2021 o Projeto Democratização do IC: ensino e aprendizagem da LI (DICCL). 
Assim, o objetivo deste trabalho é destacar os resultados iniciais deste projeto, a visão dos 14 
voluntários do grupo, suas percepções sobre a IC e motivações à pesquisa.

Metodologia: Os benefícios da IC são evidenciados e reafirmados por professores universitários 
de todas as áreas do conhecimento, bem como pelos próprios estudantes que passam por essa 
experiência. É certo que a IC contribui sobremaneira para o amadurecimento intelectual dos 
estudantes, bem como para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, até o 
desenvolvimento de uma postura ativa frente aos problemas, tanto no âmbito acadêmico quanto 
na vida cotidiana. Esse aprimoramento dos estudantes evidencia a necessidade da presença da 
prática da pesquisa desde o início do curso. Contudo, sabemos que, ainda, poucos estudantes 
conseguem efetivamente tomar parte de grupos de pesquisa, seja por questões de tempo, 
oportunidade ou mesmo interesse. Massi (2008) e Pinho (2017) destacam vários pontos positivos 
da IC, reforçando que a participação propicia a tomada de consciência da importância e do 
significado do processo de pesquisa, dando condições para o estudante desenvolver uma postura 
ativa no processo de produção do conhecimento. Nesse contexto, a atividade investigativa gera 
inúmeras práticas de aprendizagem, além da grade curricular, favorecendo a capacidade de 
argumentação, abstração, levantamento de problemas, e raciocínio crítico, bem como o aumento 
da autonomia intelectual dos acadêmicos. Tomando essas ideias como pressupostos, em 2021 foi 
criado o Projeto Democratização do IC no Curso de Letras UPF (DICCL): ensino e aprendizagem 
da LI, objetivando possibilitar a um maior número de estudantes de Letras, a experiência da IC. 
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Diante disso, trazemos para esta apresentação, os dados iniciais do Projeto, no formato de um 
estudo de natureza qualitativa-interpretativa. Com base em dados coletados por um questionário 
estruturado e narrativas escritas dos participantes, descrevemos o perfil dos participantes, 
voluntários de IC, buscando compreender suas motivações e percepções quanto à proposta do 
referido Projeto. Os estudantes, entre o quarto e oitavo nível do curso, de 20 a 28 anos, estão 
participando do grupo, fundamentalmente, pelo interesse pela língua inglesa e pela intenção de 
entender e se envolver com a pesquisa nesta área do ensino. Embora em fase inicial, com base 
nos primeiros resultados, os participantes indicam que o engajamento no Projeto já contribuiu, 
principalmente, para (1) entender o que é fazer pesquisa de IC; (2) amadurecer as percepções 
sobre o que é a IC para um estudante da graduação; (3) entender a importância sobre a IC para a 
formação; (4) analisar criticamente um artigo científico; (5) entender a estrutura de um projeto de 
pesquisa. De forma geral, as narrativas dos voluntários de IC demonstram uma grande motivação 
ao desenvolvimento de pesquisas conectadas com sua atuação e interesses: a língua inglesa; assim 
como demonstram sua consciência sobre o papel da pesquisa na formação do professor. Portanto, 
o Projeto evidencia impacto positivo na vida acadêmica de seus participantes.

Conclusão: Concluímos com a narrativa de E10, relacionando formação e pesquisa: “O professor 
que se torna um pesquisador, ou que, pelo menos, teve a experiência da pesquisa, é um profissional 
que está sempre questionando a sua própria atuação em sala de aula, [...] Ele desenvolve esse olhar 
voltado a questionar, a pesquisar, a buscar respostas e, por consequência, qualificar sua prática 
docente”(E10). 

Referências: MASSI, Luciana. Contribuições da iniciação científica na apropriação da linguagem 
científica por alunos de graduação em química. 2008. São Carlos. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

PINHO, M. J. de. Ciência e ensino: contribuições da iniciação científica na educação superior. Avaliação, 
Campinas; Sor., SP, v. 22, n. 03, p. 658-675, nov. 2017.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 4
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Introdução: A qualidade das águas é de suma importância para os seres humanos, fauna e flora, 
seja ela para consumo humano ou na utilização para outros fins como: irrigação, abastecimento, 
fins industriais, geração de energia, mineração, aquicultura, navegação, turismo e lazer. Além de 
ajudar a hidratar o corpo, ela leva nutrientes como sais minerais e oxigênio até as células e expulsa 
substâncias tóxicas do corpo através do suor e da urina, sendo vital para o bom funcionamento 
dos organismos e ecossistemas, assim, o controle da presença de substâncias indesejadas na 
constituição das amostras de água são o objetivo deste trabalho, com ênfase nos compostos 
considerados poluentes emergentes. 

Metodologia: A qualidade e características da água para o consumo humano é indispensável 
à saúde humana, para tanto, o Ministério da Saúde (MS, 2021) com base no anexo da Portaria 
GM/MS 888, de 04 de maio de 2021, dispõe sobre os procedimentos de controle e da vigilância da 
qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Sendo a água potável 
aquela que atenda ao padrão estabelecido na referida legislação. Há um consumo de água cada 
vez maior e por isso a necessidade de ações quanto ao gerenciamento dos recursos hídricos, na 
sensibilização de uso na melhoria do sistema de captação e distribuição e tratamento adequado 
dos efluentes gerados. O agravamento pelo uso indiscriminado de produtos com características 
potencialmente poluentes e de difícil tratamento ou que não são monitoradas e devidamente 
tratadas gerou a preocupação para o presente trabalho de revisão. Os contaminantes emergentes 
são substâncias naturais ou sintéticas que possuem potenciais variados de causarem danos, tanto 
para o meio ambiente quanto aos seres humanos. Devido aos avanços nas técnicas analíticas, 
esses contaminantes emergentes passaram a ser detectados nas águas, mesmo após essas terem 
passado por algum tipo de tratamento convencional. Os fármacos são considerados potenciais 
contaminantes ambientais pois, sendo compostos biologicamente ativos, uma vez disseminados 
no solo e/ou fontes de água superficiais e/ou do subsolo são capazes de induzir os mais diversos 
efeitos sobre os organismos. Além disso, o meio ambiente também é afetado, uma vez que essas 
medicações vão se diluir e serem absorvidas pelo solo, contaminando o lençol freático. 

Conclusão: Após verificados os trabalhos relativos aos contaminantes emergentes e quais 
estão presentes em algumas águas, mesmo após terem sido tratadas, é fundamental, Com estes 
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dados, buscar alternativas para removê-los ou degrada-los, utilizando tecnologias avançadas mais 
eficientes como por exemplo filtração por membrana ou processos oxidativos avançados.

Referências: MS. BRASIL. Portaria GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria 
de Consolidação GM/MS n° 5, e 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e 
de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, n. 85, 07 maio 2021.

QUAL – A – IMPORTÂNCIA – DA – ÁGUA – PARA – O - CORPO? < Disponível em https://www.fimca.
com.br>

DESCARTE INCORRETO DE MEDICAMENTOS PODE CONTAMINAR O MEIO AMBIENTE < 
Disponível em https://jornal.usp.br>
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Introdução: : O relato baseia-se na substituição do uso do cigarro de nicotina pelo uso do blend de 
kumbaya. O kumbaya é uma mistura de ervas naturais usada para alívio do stress e da ansiedade, 
com finalidade de diminuir ou cessar o uso da nicotina. O blend é composto por camomila, que é 
uma das ervas mais abundantes, além de jasmim, erva doce, calêndula, cravo, sálvia e hortelã em 
menor quantidade. O uso do cigarro artesanal é mais eficiente em relação ao cigarro comum, pois 
substitui os seus efeitos fisiológicos, sendo totalmente livre de nicotina, propiciando o relaxamento 
físico e mental. O enfoque do trabalho é relatar os benefícios da transição do produto químico 
pelo produto natural, observado pela diminuição da ansiedade no usuário, visando apresentar as 
principais características comportamentais da dependência química. 

Metodologia: A experiência consiste no acompanhamento de dois dependentes químicos na 
substituição do cigarro de nicotina para blend de kumbaya. Ambos os usuários utilizavam em 
média dez cigarros de nicotina diariamente, a partir disso, foram iniciados aproximadamente 
cinco cigarros artesanais por dia. A principal função do blend é o seu aroma, as ervas são muito 
aromáticas e saborosas, fazendo com que a experiência do cigarro de tabaco seja transformada. Na 
experiência observou-se que as ervas possuíam efeitos como o relaxamento, calma e redução do 
stress e da ansiedade. Também contribuiu na qualidade do sono, alívio das dores musculares e de 
cabeça, assim como na melhora da circulação sanguínea. A observação foi realizada no período de 
cinco meses (fevereiro a junho).

Conclusão: Ao concluir essa vivência, foi constatado a redução integral do vício do cigarro 
químico no primeiro individuo, o indivíduo passou a usar apenas o cigarro artesanal. O segundo 
indivíduo obteve um resultado semelhante ao primeiro caso, passando a utilizar o cigarro químico 
uma vez por semana. É necessário que o paciente tenha determinação e força de vontade, superando 
o vício e abstinência. 
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Referências: DA MATA, Michael. TUDO SOBRE KUMBAYA. O BLEND NATURAL DE ERVAS PARA 
CIGARRO, [s. l.], 26 maio 2021. Disponível em: https://blog.tabacariadamata.com.br/tudo-sobre-
kumbaya-blend-natural-de-ervas-para-cigarro/. Acesso em: 5 jul. 2021.
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Introdução: No cenário atual brasileiro, observa-se uma grande quantidade de imóveis que 
não estão atendendo ao fim social da propriedade urbana, seja por questões segregatórias ou 
meramente especulativas. Desta forma, os proprietários destes imóveis abandonados em áreas 
nobres da cidade, supridas por toda infraestrutura, estarão sujeitos às sanções estabelecidas no 
Estatuto das Cidades. Uma delas é a desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da 
dívida pública, cabendo ao município após cobrança do IPTU progressivo por 5 anos proceder à 
expropriação do bem e, por fim, dar uma destinação adequada a este. Diante do exposto, através do 
método dedutivo, a presente pesquisa visa analisar os requisitos necessários para a desapropriação 
de imóveis urbanos pelo descumprimento da função social, bem como suas potencialidades e 
desafios. 

Metodologia: A urbanização da cidades no Brasil, a partir de marcos como a vinda das populações 
campesianas, que procuravam por melhores condições de vida no meio urbano, enfrentou 
extensos problemas no que tange à aplicabilidade plena de princípios como o da dignidade 
humana e o da função social. Notou-se a elitização dos centros urbanos que, paradoxalmente, 
levou à introdução das massas para as mazelas periféricas das cidades, nas quais, na maioria dos 
casos, carecem de políticas públicas de infraestrutura e de regulamentação dos espaços. (SANTIN; 
MATIA, 2011, p. 2-3) Em contraponto, observa-se nos grandes centros a retenção especulativa de 
áreas supridas por ampla infraestrutura e investimento público em serviços. Assim, o Estatuto da 
Cidade, que veio para regulamentar o art. 182 da Constituição Federal de 1988, por meio de alguns 
institutos, visou garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana e combater a 
retenção especulativa da propriedade. Um desses mecanismos é o estabelecido pelo art. 8° do 
Estatuto, a desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública. Trata-se do 
meio sancionatório mais penoso entre os demais, o qual ocorre após 5 anos do não pagamento do 
IPTU progressivo e da não realização das obrigações de edificação, parcelamento ou utilização 
do bem. (FIORILLO; MARQUES, 2019, p. 166-167) Ressalta-se que, após 5 anos de cobrança do 
IPTU progressivo, a transferência compulsória da propriedade é facultada ao ente municipal, que 
avaliará do interesse em fazê-lo, levando-se em consideração o interesse público, conveniência e 
oportunidade da medida. Desse modo, ao invés de efetivar a desapropriação, poderá proceder 
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com a continuidade da aplicação do IPTU progressivo, com a característica intrínseca de não 
poder exercer a alíquota máxima prevista no art. 7° do Estatuto. (CARVALHO FILHO,2013, p. 
138). Em relação ao procedimento, destaca-se que este processo de desapropriação será garantido 
pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao expropriado. Ademais, a 
possibilidade de expropriação do bem com o pagamento através de títulos deverá, por de tratar 
de dívida pública, ser aprovada previamente pelo Senado Federal (BARROS, 750-751, 2014). 
Diferentemente da desapropriação ordinária, na desapropriação urbanística sancionatória a 
indenização real é efetivada por meio do pagamento de títulos de dívida pública, sob os quais 
permitem a consecução de recursos e o resgate posterior (CARVALHO FILHO,2013, p. 142). Tais 
títulos poderão, segundo o art. 8 do Estatuto da Cidade, ser resgatados em até 10 anos, tendo como 
base de cálculo o valor indicado na guia de IPTU, ao qual será acrescido de juros legais. Neste caso, 
não prosperará o recebimento de “ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios”. Diante disto, 
vislumbra-se um equilíbrio entre o interesse coletivo e o individual. 

Conclusão: Portanto, apesar de considerado o ato mais gravoso proferido pela municipalidade 
contra a retenção especulativa da propriedade urbana, a desapropriação é a última medida a ser 
feita sobre imóveis que não cumpram a função social da propriedade. Um potente instrumento de 
política para combater vazios urbanos e promover o desenvolvimento da cidade frente à desídia 
de alguns proprietários de imóveis.
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Introdução: O presente resumo tem como objetivo exemplificar acerca do processo de mediação 
que é desenvolvido pelo projeto de extensão INFAT (Indivíduos e Famílias em Transformação: 
tecendo reder de cuidado). Durante o decorrer da mediação surgem diversos desafios, um deles 
é a resistência, que se faz muito presente e é vista em diversas atitudes dos mediandos, como as 
dificuldades apresentadas em participar dos encontros, ainda que, oficialmente tenham aceitado. 
Atribui-se essa dificuldade à receios inconscientes de rever situações conflitivas e dolorosas que 
desencadearam as situações de litígio que os trouxeram à mediação. Torna-se importante ter em 
mente o conceito de mediação e quais seus objetivos para que se possa entender as possíveis 
relações que desencadeiam a resistência. 

Metodologia: A mediação, segundo o “Projeto PAIFAM e a Mediação familiar: Um espaço de 
diálogo para adaptações criativas de vida”, tem o objetivo de resolver disputas de forma flexível 
e menos vinculadora. (J. Morandin; M. Piva; S. E, Ambros; T. Scorsato; I. Zanon; M. Frizon; L. 
Falcão; L. Gueller). Os acordos e pautas a serem abordados provêm das partes envolvidas, assim, 
o mediador tem papel de mediar o diálogo, e dar sugestões para os problemas, buscando chegar 
a um consenso. Percebe-se que os conteúdos trazidos pelas partes lhes causam dor e sofrimento, 
e por isso tendem a encontrar maneiras inconscientes de não estarem presentes no momento da 
mediação, o que pode ser visto como resistência. Para Laplanche & Pontalis: A resistência é tudo 
que se opõe ao inconsciente, referente aos atos e palavras dos implicados. Representa um obstáculo 
a elucidação da progressão dos sintomas, ou tratamento, ou seja, nesse caso em específico na 
mediação dos conflitos familiares, se cria a resistência como forma de bloqueio para o sofrimento do 
subconsciente. (2016, p.458) Durante a mediação, percebe-se a resistência em diversas atitudes, tais 
como: comportamentos agressivos entre as partes, mudanças de assuntos, esquecimentos, atrasos 
e não comparecimento aos atendimentos. São essas as resistências nas quais se faz necessária a 
intervenção. Tendo em vista essa dificuldade apresentada pelos sujeitos em se fazerem presentes, 
a principal tarefa a ser cumprida pelo mediador é a de proporcionar um ambiente onde os 
participantes possam criticar, ouvir, falar, e ter o direito de se posicionarem e serem ouvidos. “O 
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mediador cria condições para a busca de resoluções, como também a ‘apropriação’ responsável de 
conhecimentos, ações e soluções” (FONKERT, 1998, p.11). Durante os encontros, o mediador pode 
testar possibilidades e questionar as decisões que os sujeitos tendem a tomar, com a finalidade de 
encontrar a melhor resolução possível para ambos. Portanto, a mediação, através de uma escuta 
acolhedora, proporciona novas maneiras de pensar o conflito familiar, abrindo espaços para 
diálogo, e possibilitando alternativas de resolução. Nesse período pandêmico, os atendimentos 
acontecem na plataforma Google-Meet, com frequência quinzenal, média de uma hora de duração, 
e na presença de dois mediadores e dois observadores, que auxiliam na discussão e na realização do 
relatório do caso, o qual é enviado à Vara de Família. Percebe-se a virtualidade como instrumento 
facilitador: mediações que antes estavam designadas a não acontecer devido à resistência das 
partes em se encontrarem presencialmente, agora são possíveis através da plataforma online. 
Indivíduos e famílias que em outro momento não conseguiriam se deslocar de suas residências, 
podem realizar a mediação no ambiente em que se encontram. Mesmo assim, é possível perceber 
que há grande resistência nos comportamentos, na conduta e no discurso dos indivíduos, mesmo 
com a mudança da mediação para a forma remota. 

Conclusão: O processo de mediação, além de ser um desafio, é também muito proveitoso para as 
partes, proporcionando um momento de diálogo onde elas possam rever seus conflitos e encontrar 
formas de solucioná-los. É importante que o mediador possa identificar quando a resistência se 
faz presente, analisá-la com os mediandos, e assim encontrar meios para que ela não prejudique o 
andamento do processo. 
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Introdução: Um crescente obstáculo enfrentado pela área da saúde é o consumo de drogas lícitas 
e ilícitas, utilizadas com o intuito de obter sensações de euforia e analgesia. Muitas pessoas fazem o 
uso desses fármacos para aliviar a dor, de origem oncológica ou crônica. Dentre os medicamentos 
utilizados, a morfina atualmente é a que está mais presente, sendo de origem natural, derivada do 
ópio. Conhecidas como drogas de abuso, a heroína, provem de uma síntese a partir da morfina, e 
o krokodil, passa por diversas reações para ser obtido. A metadona, é considerada uma substância 
sintética, utilizada em larga escala como medicamento alternativo a morfina. As drogas derivadas 
dos opiáceos são consideradas depressoras do Sistema Nervoso Central (SNC) (NEVES, 2016). 
Assim, devido a importância de conhecer os fatores que levam a dependência química e os efeitos 
causados, a presente pesquisa visa coletar dados na literatura referentes aso uso destas drogas.

Metodologia: O ópio é derivado da cápsula da papoula, e pertence à família das papaveráceas, 
é um material leitoso, pertencente à classe de fármacos, tem-se, por exemplo, a morfina. Sua 
descoberta vem da antiguidade, sendo nos dias atuais utilizada em larga escala no tratamento de 
diversas dores. A morfina e a codeína, são substâncias obtidas de forma natural, mas quando seu 
uso é indiscriminado, o paciente pode vir a tornar-se dependente e até mesmo tolerante, onde, 
consequentemente, passa a fazer uso de drogas de abuso para potencializar os efeitos (NEVES, 
2016). Com isso, outras substâncias foram surgindo, sendo estas conhecidas como semissintéticas 
e sintéticas. Na classe das semissintéticas, a diacetilmorfina (heroína), provem da síntese de 
esterificação dos grupamentos hidroxila da molécula de morfina, pela reação com anidrido acético 
(SANCHES, 2011). Já a desomorfina ou krokodil, é considerada sintética, foi desenvolvida a fim de 
obter sensações mais duradouras quando comparada com a heroína. Por utilizar materiais de fácil 
acesso, a sua fabricação é considerada simples. Causa forte dependência ao usuário (NEVES, 2016). 
Possuem várias formas de administração, sendo a intravenosa a que causa efeitos mais rápido, 
pois entra direto na corrente sanguínea. Ingeridas em altas concentrações, os efeitos deletérios são 
considerados graves, podendo levar o usuário a morte (GOMES, 2013). Ao contrário, a metadona é 
um fármaco sintético. Surgiu para tratar de pacientes dependentes de opioides e com dores crônicas 
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ou oncológicas, possui as mesmas propriedades das demais substâncias, porém com mecanismo 
de ação diferente, capaz de bloquear os efeitos conhecidos dos opioides, como analgesia e euforia. 
A automedicação também é um grave problema, pois pode causar a dependência do medicamento 
(SANCHES, 2011). Podem ser classificados quando a seletividade, origem e potência nos diferentes 
receptores existentes no organismo, sendo divididos em quatro grupos, agonistas totais, agonistas 
parciais, agonistas-antagonistas e antagonistas opioides. A dependência varia da estimulação que 
eles provocam nos receptores e as características cinéticas que cada fármaco possa ter, podendo 
ser mais ou menos intensa. Os agonistas ativam os receptores que produzem a resposta desejada, 
onde os agonistas convencionais aumentam a proporção de receptores ativados e os agonistas 
inversos estabilizam o receptor na sua conformação inativa agindo semelhante aos antagonistas 
competitivos. Os antagonistas impedem a ativação do receptor (TRESCOT et al., 2008). A pesquisa 
foi feita após levantamento bibliográfico em plataformas como os Periódicos Capes, PubMed, 
Science Direct e Scielo. As palavras de busca foram morfina (morphine), opioides (opioids), heroína 
(heroin), krokodil, sendo selecionadas publicações com data posterior a 2000. Após leitura, os 
artigos foram selecionados para realizar o levantamento de dados e serão utilizados para compor 
a construção do artigo de revisão. 

Conclusão: O grande número de dependentes químicos de drogas derivadas de opioides, cada 
vez mais gera um problema de saúde pública a ser resolvido. Com o intuito de mostrar através 
de pesquisas os efeitos deletérios que as drogas de abuso causam no organismo humano, e as 
consequências que podem ser sentidas pela sua ingestão, realizar uma busca minuciosa se torna 
relevante.
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Introdução: As plantas medicinais sempre foram muito usadas pela população. Mas, ao contrário 
do dito popular de que “aquilo que é natural não faz mal”, por possuírem ação farmacológica, elas 
também podem causar efeitos indesejáveis e toxicidade. Entre os danos pode-se destacar o potencial 
genotóxico, mutagênico ou citotóxico de espécies vegetais. Uma substância é genotóxica quando 
pode afetar a integridade celular do material genético. A mutagenicidade visa identificar o aumento 
de mutações no organismo. Já a citotoxicidade avalia uma substância em relação ao seu poder de 
inibir a proliferação celular. O objetivo deste trabalho foi pesquisar na literatura científica ensaios 
de genotoxicidade, mutagenicidade ou citotoxicidade de duas plantas medicinais, Plectranthus 
barbatus e Phyllanthus niruri, e analisar seus resultados. Com isso espera-se contribuir para o uso 
seguro de plantas com finalidade terapêutica.

Metodologia: Realizou-se uma revisão narrativa da literatura fundamentada em artigos 
científicos obtidos a partir das bases de dados PubMed e Science Direct, utilizando as palavras-
chave: Plectranthus barbatus Andrews, Phyllanthus niruri L., genotoxicity e citotoxicity. A planta 
P. barbatus, conhecida popularmente como malva-santa ou falso-boldo, é muito utilizada no 
tratamento de problemas digestivos. Com esta espécie foram encontrados 2 artigos que avaliaram, 
através do ciclo celular do Allium cepa (cebola), seu possível efeito citotóxico. Foram testados 
infusos da planta em diferentes concentrações, sendo que os tratamentos causaram diminuição 
do crescimento das raízes e diminuição do índice mitótico nas células da cebola. Nos tratamentos 
com maiores concentrações, o infuso da planta induziu aberrações cromossômicas, demonstrando 
assim seu efeito citotóxico nas condições testadas (FROTA et al., 2019). Também através do 
organismo-teste A. cepa avaliou-se o potencial proliferativo e genotóxico do extrato aquoso das 
folhas frescas, secas e do caule da P. barbatus. O extrato foi preparado em duas etapas, na primeira 
foi utilizado a matéria prima fresca e na segunda etapa foi utilizado um micro-ondas para secar 
o material vegetal. No extrato aquoso das folhas e caules da malva santa foi observada atividade 
proliferativa, e houve uma diferença nos índices mitóticos dos caules secos naturalmente e dos 
secos em micro-ondas, apontando que a secagem forçada pode ser capaz de intensificar a divisão 
celular do A. cepa. Sendo assim, ocorreu aumento da divisão celular e nenhum efeito genotóxico. 
(TRAPP et al., 2020). A espécie P. niruri é conhecida como quebra-pedra é utilizada para tratar 



Página 1730

problemas renais, expelir pedras dos rins e por ter ação diurética. Foram encontrados estudos com 
esta planta utilizando o organismo teste Allium cepa e também ratos Wistar. O extrato aquoso 
das folhas produziu aberrações celulares nas células da cebola em concentrações de 0,2, 0,04, 0,06 
e 0,08 mg/mL. Sabendo que a quebra pedra é muito utilizada para tratar problemas renais, as 
doses utilizadas neste estudo foram calculadas levando em consideração a dose recomendada 
para tratar litíase renal em humanos adultos, que é em torno de 130 mg/kg/dia. Sendo assim, foi 
avaliada uma dose inferior, uma igual e uma superior, para verificar a possível ação de toxicidade. 
O extrato seco de P. niruri, foi administrado por gavagem nas doses de 50, 150 e 250 mg/kg/dia, 
durante trinta dias, em células da medula óssea de ratos Wistar, e não exibiu potencial citotóxico e 
nem genotóxico. Além disso, ratos fêmeas receberam o extrato em dose única de 30 (baixa dose) ou 
300 mg/kg (alta dose) por gavagem. Após 48 horas, foram analisadas as células da medula óssea 
do fêmur dos animais. O extrato de P. niruri não apresentou genotoxicidade, nem em baixa e nem 
em alta dosagem (NEVES et al., 2014).

Conclusão: Conclui-se que as plantas analisadas podem sim ter efeitos cito e genotóxicos, porém 
os resultados são contraditórios, pois os mesmos dependem das condições experimentais testadas. 
Pois apesar do uso terapêutico das plantas ser considerado um “tratamento natural”, este pode 
resultar em toxicidade para o usuário, em vez da cura ou prevenção de doenças.
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NEVES, E. S. B. et al. Action of aqueous extracts of Phyllanthus niruri L. (Euphorbiaceae) leaves on 
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Introdução: Com a evolução tecnológica houve um aumento na busca por projetos mais eficientes 
no sentido econômico e estrutural, utilizando os materiais de forma racional. A combinação do aço 
e o concreto, pode viabilizar essa ação desejada. Para vigas de piso, utilizando o sistema misto, é 
possível obter melhor aproveitamento e o desempenho ideal de cada material. Porém o grande 
número de variáveis envolvidas no projeto, o torna um processo de cálculo complexo, necessitando 
a utilização de diferentes métodos estatísticos e computacionais para resolução destes problemas. 
Nesse sentido, são utilizadas as técnicas de Machine Learning, especificamente redes neurais para 
obter os melhores resultados de processos completos, a partir de resultados existentes, obtidos 
em ensaios experimentais de laboratório. Com isso, modelos de previsão podem ser gerados e 
resultados com grande eficiência podem ser produzidos.

Metodologia: Modelos de previsão de elementos de vigas mistas aço-concreto, podem ser 
desenvolvidos, baseado em redes neurais, utilizando dados disponíveis na literatura com 
experimentos produzidos em laboratório, de diferentes parâmetros que correlacionam diretamente 
com o desempenho destes mesmos elementos. Esses modelos permitem reduzir o consumo de 
material associado ao melhor desempenho estrutural. Para treinamento e testes dos modelos 
de previsão, foi utilizado um banco de dados (data set), disponibilizado por El Jisr e Lignos 
(2021), vindo da coleta de informações da pesquisa experimental de diversos autores, com várias 
configurações, contendo as dimensões da altura do perfil I de aço e espessura da laje de concreto, 
resistência do aço empregado no perfil I e do concreto empregado na laje, o comprimento da viga 
e o diâmetro e altura do conector de cisalhamento e a resposta é a resistência a flexão (MPa). Essas 
variáveis foram selecionadas a partir de uma análise de correlação entre elas, para ter a melhor 
contribuição no modelo. Foi realizado o processo de extração, transformação e carregamento (ETL) 
dos dados para que os modelos desenvolvam melhores performances, possuindo distribuição 
homogênea dos dados, proporcionando uma variabilidade e qualidade dos resultados respectivos 
aos dados coletados. Com base nisso, os modelos foram desenvolvidos utilizando técnicas de 
aprendizado de máquina com redes neurais artificiais, através do R: language and environment for 
statistical computing, a partir da biblioteca h2o. Os modelos de redes neurais foram desenvolvidos 
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a partir de diversas configurações de camadas escondidas e números de neurônios escondidos 
em cada uma dessas camadas, e foram medidos e comparados a taxa de aprendizado e tempo de 
execução, sendo avaliados através de métricas de desempenho como R2 e RMSE. Foram geradas 
30 combinações, variando as camadas, o número de neurônios e também as épocas, sendo que 
apenas os 10 melhores resultados estão apresentados na Figura 01. O melhor modelo alcançou 
resultado que representa cerca de 89% dos dados testados a partir do data set. Os quatro melhores 
resultados estão apresentados, também pelos gráficos da Figura 02, onde os resultados estão mais 
próximos da linha, quanto mais próximos, mais preciso é o modelo. Assim é possível ressaltar os 
bons resultados encontrados pelo modelo de previsão e, a partir disso, é possível gerar resultados 
de consumo de material para vigas mistas com melhor precisão, através de ensaios não-destrutivos, 
sem necessidade de tempo de cura, de forma a gerar as curvas de redução de consumo de forma 
rápida e ainda testar os efeitos de diferentes componentes e as mais variadas combinações sem 
gasto de material ou necessidade do uso de laboratório. Assim, sendo capaz de ajustar o objetivo 
e gerar composições de custo ótimo, e ainda proporcionar menores emissões de CO2, já que o 
concreto, empregado na laje, é um dos materiais da construção civil mais nocivos ao meio ambiente.

Conclusão: A engenharia civil, em especial a engenharia estrutural, faz-se importante estudar 
e aprimorar o uso dos materiais de forma racional, bem como o aprimoramento de ferramentas 
e métodos, de modo que se adequem as necessidades de cada projeto, favorecendo as melhores 
soluções para os problemas de engenharia.

Referências: El Jisr, Hammad, & Lignos, Dimitrios G. (2021). Composite Beams Database (1.0) [Data set]. 
Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4423351.
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Introdução: A medicina veterinária tem demandado da formação de pessoas qualificadas para 
atuarem na área. Por isso se faz necessário durante o período de graduação pessoas capacitadas, 
onde é necessário a experiência a campo para obter maior conhecimento. No âmbito acadêmico 
os projetos de aulas a campo têm papel integrador entre teoria e prática, contribuindo para a 
formação profissional e a troca de conhecimentos entre acadêmicos e a população (MELLOTI D. 
V., et al 2020). O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência adquirida em uma aula prática, 
voltado a área de diagnóstico de prenhez, localizado na fazenda da Várzea na cidade de Lagoa 
Vermelha - RS.

Metodologia: A turma do oitavo nível do curso de Medicina Veterinária da Universidade de 
Passo Fundo (UPF), realizou uma aula feita na localidade da fazenda Várzea na cidade de Lagoa 
Vermelha, que possuem criações de bovinos de leite e equinos, onde foram feitos diagnósticos 
de prenhez através de palpação retal e exame de ultrassonografia em 40 fêmeas bovinas da 
raça Holandesa e 20 fêmeas equinas da raça crioula, onde 35 das fêmeas bovinas apresentaram 
diagnóstico de prenhez confirmado e 16 das fêmeas equinas apresentaram prenhez confirmada. 
Para garantir um diagnóstico de gestação positivo, é necessário encontrar os quatro sinais cardinais: 
o deslizar das membranas corioalantoides, a presença de vesícula amniótica, os placentomas e o 
feto (SANTOS, 2021). A aula realizada teve como intuito a aproximação dos alunos com os animais 
e a prática no diagnóstico da prenhez, além do entendimento da funcionalidade da criação, 
melhoramento genético da raça crioula, avaliando morfologicamente os equinos, assim como avaliar 
os bovinos utilizado na produção leiteira e aprimorando o conhecimento da fisiologia e anatomia 
do sistema reprodutor das fêmeas. A confirmação da prenhez de fêmeas bovinas e equinas é de 
interesse do produtor para que possa dar aumento a produtividade da criação, gerando também 
lucros para a fazenda. Do ponto de vista produtivo, uma vaca que não fica gestante em tempo 
útil terá uma lactação menos produtiva, aumentando os custos de produção sem compensar os 
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seus gastos de manutenção (SANTOS, 2021). A importância das aulas práticas para o produtor é 
necessária, principalmente quando não há intervenção de um médico veterinário na propriedade. 
A interação e troca de experiência entre os alunos e o produtor é essencial, além da importância 
no aprendizado de novas formas de manejo passando informações importantes aos criadores e o 
diagnóstico precoce na fazenda que auxilia no diagnóstico de possíveis patologias e outros fatores 
envolvidos com a produção. 

Conclusão: O diagnóstico de prenhez é extremamente importante, tanto para os animais quanto 
para o aprendizado dos acadêmicos, permitindo adquirir conhecimento através das experiências à 
campo, desenvolvendo um maior aprendizado sobre a maneira correta e confirmação de prenhez

Referências: 1. MELLOTI Vitor Dalmozzo; CINOSI Marcus Vinícius Dias; SCHULTER Eduardo Pickel. 
IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO RURAL NA FORMAÇÃO DO ALUNO DE MEDICINA VETERINÁRIA. 
HUMANIDADES & TECNOLOGIA (FINOM) - ISSN: 1809-1628. vol. 27- out/dez. 2020

2. SANTOS Júlia Sofia Abrantes Soares dos. Patologia Clínica e Reprodução em Bovinos e Equinos. 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária Relatório de Estágio Universidade de ÉVORA - Escola de 
Ciências e Tecnologia 3-Mar-2021. p 46. 
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Introdução: Sabe-se que milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água tratada. Sendo 
assim, métodos alternativos de coleta de água podem ser estudados para suprir a demanda em 
locais em que os reservatórios não são suficientes. A captação de água da chuva possui um enorme 
potencial para contribuir significativamente na crise mundial de água. Outra técnica sustentável 
que vem ganhando espaço é a purificação de águas por membranas, um método compacto e 
eficiente para a remoção de poluentes das águas. Porém, o seu consumo energético ainda questiona 
sua sustentabilidade. A demanda por energia tem crescido proporcionalmente ao crescimento 
da população, logo, a utilização de energia fotovoltaica para suprir demandas alternativas de 
abastecimento de água é uma promissora alternativa. Desta forma, este trabalho tem por objetivo 
o desenvolvimento de um sistema para abastecimento de água potável tratando água de chuva 
por ultrafiltração, alimentado por energia renovável.

Metodologia: A coleta da água da chuva foi obtida a partir da queda do telhado no prédio L1- 
Engenharia de Alimentos na UPF. A coleta se dá por calhas de alumínio que conduzem a água até 
os tubos de queda em PVC. A membrana utilizada é cilíndrica do tipo fibra oca em poliétersulfona, 
o reservatório da água foi previamente higienizado para que não ocorra contaminantes, o tempo 
de filtração foi de 90 mim, 30 s de retrolavagem, e novamente 90 min de filtração. A filtração foi 
feita utilizando um software do fabricante, e observou-se a cada 30 min o valor de fluxo e pressão 
registrados no equipamento. O permeado produzido era adicionado ao reservatório para dosagem 
de cloro. A água equalizada e clorada passou por ensaios laboratoriais, assim como a água do 
permeado e bruta. Foram realizadas análises para a qualidade da água da chuva para consumo, 
além do fluxo permeado, pressão e operação. Os resultados obtidos de pH, condutividade elétrica, 
matéria orgânica e ácido húmico encontram-se dentro do esperado para águas potáveis conforme 
a legislação, as amostras de condutividade elétrica foram corrigidas com cloro para aumento da 
condutividade. De acordo com Brasil (2004) o limite de substâncias húmicas em águas potáveis é de 
0,1 mg/L, nenhuma amostra apresentou valor superior a 0,05 mg/L. A turbidez máxima da água 
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de chuva foi de 4,3 NTU, enquanto a UF reduziu essa faixa para valores menores que 0,5 NTU, isso 
ocorreu pelo fato de que a turbidez pode ser uma medida indireta presente na água. A legislação 
estipula um valor máximo de turbidez de 5 uT em águas para fins de potabilidade. A determinação 
do cloro deu-se através de fitas de medição diariamente no tanque de armazenamento e dosou-
se, quando necessário, mais cloro. Adotou-se o valor de 2 mg/L no reservatório de água filtrada 
por ser o valor previsto na legislação de até 5 mg/L. A ultrafiltração reduziu a cor necessária 
para a potabilidade, a legislação brasileira prevê um limite de 15 uH para águas potáveis. O valor 
após cloração da água ultrafiltrada é zero, sendo um processo mais eficiente que o tratamento 
convencional de águas. A concentração de fósforo total na água de chuva foi analisada, para 
águas consideradas não poluídas, a água de chuva apresentou concentração superior ao limite 
de 0,01 mg/L a 0,05 mg/L, mas a ultrafiltração foi capaz de reduzir esse valor. A membrana de 
UF reduziu o metal presente na água para alumínio, cromo e ferro, todos os resultados obtidos 
estiveram abaixo do limite da legislação, o que possibilita o consumo desta água. A pressão média 
registrada foi de -0,75 bar ao longo do período de análise deste fator, isso está relacionado com 
o entupimento dos poros da membrana. O fluxo foi realizado por ciclo ao longo dos dias, para 
um ciclo e para uma semana de ciclo com diferentes períodos de observação do fluxo. O ciclo de 
operação foi escolhido com base em Miorando (2015), e apresentou comportamento similar de 
retrolavagens a cada 90 minutos. 

Conclusão: A ultrafiltração de água de chuva, seguida da cloração produz água potável a longo 
prazo. A viabilidade econômica foi obtida para todos os cenários apresentados quando adotados 
painéis fotovoltaicos para energizar o sistema. A alternativa proposta é uma solução segura para 
abastecimento de água, possuindo um valor por metro cúbico de água mais atrativo que o ofertado 
pela concessionária local. 

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 518 de 2004.

MIORANDO, T., BRIÃO. V.B., GIRARDELLI, L. Ultrafiltration of rainwater to produce drinking water. 
Eng Sanit Ambient, 22 (3), pp. 481-490, 2017. 
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Introdução: Como futuros jornalistas, nossa principal fonte de estudos – além dos livros – são 
os meios de comunicação e os conteúdos produzidos por eles. Precisamos entender o Jornalismo 
como um serviço de interesse público, que exerce sua função em meios de comunicação que se 
tornam – ou deveriam, em tese – mecanismos para os debates democráticos, que sejam o mais 
imparciais possíveis e permitam um espaço para todos, com participação e de interesse coletivo, 
na esfera pública.

Metodologia: O machismo é reconhecido pelo senso comum como a cultura de superioridade, 
exercido pelo homem no que se refere ao seu modo de pensar e agir de forma a subjugar o sexo 
feminino na compreensão de inferioridade. A escritora indiana Gayatri Spivak, em seu livro 
“Pode o Subalterno Falar?”, busca representar os contextos político, econômico e social tanto 
para quem representa-os, como para os que são representados - e a questão da consciência e da 
conscientização da e na subalternidade. O sujeito subalterno na definição da autora é aquele que 
pertence “às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão 
dos mercados, da representação política e da possibilidade de se tornarem membros plenos no 
estrato social dominante” (SPIVAK, 2010). Encontramos no exemplo escolhido para o estudo, a 
mulher como subalterna - que apesar de não ser subordinada ou inferior em autoridade, torna-se 
“ameaçada” pelo discurso imposto pela mídia e influenciado pela sociedade.

Conclusão: A entrada na política por meio de voto não é um processo fácil e, sendo mulher, se 
manter no poder é ainda mais difícil. É fundamental que a sociedade perceba a violência exercida 
sobre as mulheres e se movimente, no sentido de rever valores machistas e mudar a maneira de 
agir.

Referências: BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 1978.

BARTHES, Roland. A câmara clara: notas sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
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CARDOSO, Clarice. Isto é: quando a misoginia pauta as críticas ao governo Dilma. Limpinho e Cheiroso, 
2016. Disponível em <https://limpinhoecheiroso.com/2016/04/07/istoe-quando-a-misoginia-pauta-as-
criticas-ao-governo-dilma/ >

DILMA DIVULGA NOTA DE REPÚDIO CONTRA A ISTOÉ: covarde, escandaloso e sexista. Pragmatismo 
Político, 2016. Disponível em <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/04/dilma-divulga-nota-
de-repudio-contra-texto-da-istoe-covarde-escandaloso-e-sexista.html>
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Introdução: A pesquisa apresenta o percurso investigativo da produção de um material didático 
em artes visuais, que foi desenvolvida a partir das experiências durante a formação acadêmica, 
principalmente como educadora social em espaços destitucionalizados do ensino regular, no 
município de Tapejara/RS, como também dos conhecimentos adquiridos durante o curso de Artes 
Visuais da UPF. A proposta foi desenvolvida na disciplina de trabalho de conclusão de curso. Cujo 
foco de estudo enfatiza o desenvolvimento e elaboração de um material didático em Artes Visuais, 
que possibilita a aproximação das experiências vividas pelo indivíduo como processo em arte. O 
objetivo deste estudo tem como premissa contribuir para as pesquisas em Artes Visuais por meio 
dos conhecimentos teóricos e a produção do material didático com intuito de fortalecer, o campo 
da experiência através da sensibilidade.

Metodologia: O processo metodológico da pesquisa estruturou-se primeiramente pelo 
levantamento das fontes, iniciando sobre como a experiência em arte foi se colocando a partir dos 
contextos da contemporaneidade, buscando refletir sobre as possibilidades das nossas práticas 
diárias, não se tornarem apenas práticas, mas que possamos enxergar nas experiências uma 
vivência mais sensível. Tendo como base os pressupostos teóricos, elaborou-se o material didático, 
planejado como um recurso didático propositor, não foi pensado para um público restrito, mas 
como um material que propõe a aproximação com a arte através dos cotidianos das pessoas. 
Iniciaram-se os estudos a partir dos sentidos visual, tato e olfato. Para cada um dos sentidos foi 
construída uma sacola física. Dentro de cada sacola por meio de material impresso é apresentado 
um artista, professor ou pesquisador, em artes, que possui uma produção artística relacionada 
ao sentido proposto na sacola. Além disso, possui imagem das obras do artista, uma sugestão de 
atividade e os materiais necessários para desenvolver a atividade artística. O desenvolvimento 
do material está inteiramente articulado aos conceitos de Dewey, que consiste na experiência 
estética, caracterizando-se como a interação dinâmica do indivíduo com o mundo e não apenas 
contemplativa. As reflexões teóricas tornaram-se fundamentais para a entender o espaço do 
professor também como pesquisador/artista do outro lado da instituição de ensino regular, como 
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potente agenciador entre a arte e a cultura. Nesse sentido, acredita-se que o estudo nos permite 
considerar o professor, como um propositor das experiências em arte, capaz de resignificar o viver 
humano, provocando inquietações de quem somos no mundo, como também os elementos do 
entorno nos afetam, permitindo estabelecer relações com a arte que se expandem para a vida. 

Conclusão: Pode-se dizer que o processo de estudo e elaboração do material didático nos 
permitiu inúmeros saberes, que foram construídos em conexão com a arte. Desse modo, espera-
se que o material didático, possa ver vivenciado além de meras atividades, mas sim, que 
ampliam a sensibilidade das pessoas, dialogando com essas vivências humanas com os quais são 
imprescindíveis para a vida toda.

Referências: DEWEY, John. Arte como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010.



Página 1742

BALCÃO DO CONSUMIDOR DE CASCA/RS: ATENDIMENTO 

E PROTEÇÃO AOS CONSUMIDORES IDOSOS 

Autor Principal: Rayane Torres de Morais

rayanetdemorais72@gmail.com

Coautores: Rayane Torres de Morais; Leticia Spagnollo

Orientador: Nadya Regina Gusela Tonial

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Extensão

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: O presente estudo busca analisar as reclamações registradas junto ao Balcão do 
Consumidor de Casca - RS, envolvendo consumidores idosos, no período de julho de 2019 a julho 
de 2020 e também, de agosto de 2020 a agosto de 2021. Justifica-se a importância e relevância 
do tema proposto tendo em vista a vulnerabilidade agravada do público idoso, a qual se torna 
ainda mais acentuada em face às novas tecnologias e a sociedade de informação. Objetiva-se, 
pois, relacionar a porcentagem das reclamações registradas pela classe idosa, no mencionado 
período. Logo, a problemática que se impôs foi identificar a importância da atuação do Balcão 
do Consumidor Casca/RS como órgão protetivo do consumidor, que promove a educação para 
o consumo sustentável e a mediação nas relações de consumo, garantindo-lhes os seus direitos 
fundamentais de tutela.

Metodologia: O Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) foi desenvolvido 
para proteger e regulamentar as relações de consumo na sociedade e o Estatuto do Idoso (Lei 
n° 10.741/03), foi elaborado com o intuito de assegurar pessoas com idade igual ou superior a 
sessenta anos, por necessitarem de maior amparo no mercado de consumo. A internet, por sua 
vez, se tornou uma opção de lazer e consumo, como também aprendizagem e inserção social. 
Segundo Zajicek (1988), “viva-se em uma sociedade da informação e dessa forma, deve-se 
proporcionar, também aos idosos, a participação e a utilização, para que ele usufrua da internet 
e seus benefícios”. O Balcão do Consumidor é um projeto de extensão da Faculdade de Direito 
da Universidade de Passo Fundo, em parceria com o Ministério Público Estadual e o Município 
de Passo Fundo e tem duplo objetivo: (1) mediar nas relações de consumo, visando a proteção 
do consumidor - que presumidamente é considerado a parte mais fraca da relação jurídica de 
consumo - e, (2) promover a educação para um consumo consciente e sustentável. Instaurado junto 
à Universidade de Passo Fundo, Campus Casca desde o ano de 2013, o Balcão do Consumidor 
promove a mediação das relações de consumo, ajudando consumidores de todas as idades. Esse 
local de atendimento recebe os mais variados tipos de reclamações consumeristas, principalmente, 
advindas de idosos que recebem ligações de diversas empresas de telefonia oferecendo-lhes 



Página 1743

produtos e promoções, muitas vezes enganosas. Quanto à oferta ao público idoso, Miragem (2013) 
explica que “a publicidade se aproveita da deficiência da compreensão do idoso, ou aproveita de 
qualquer modo, para impor produtos”. Logo, ao analisar o número de reclamações registradas 
junto ao Balcão do Consumidor de Casca, constatou que, no período compreendido entre julho de 
2019 até julho de 2020, foram registradas 137 (cento e trinta e sete) reclamações de consumidores, 
que restaram, por algum motivo, insatisfeitos com o negócio jurídico celebrado. Destes, 137 (cento 
e trinta e sete) consumidores, pessoas com idade igual ou acima de sessenta anos, efetuaram 
reclamações, devido a contratos não solicitados. Esse número representa que 1,3% (um vírgula 
três por cento) dos consumidores atendidos foram idosos, com problemas de telefonia e compras 
(incluindo físicas e virtuais). Outrossim, ao analisar o período compreendido entre agosto de 2020 
até o presente momento, constatou-se o registro de 91 (noventa e uma) reclamações, sendo que 
destas 0,4% (zero vírgula quatro por cento) foram efetuadas por idosos. O método de pesquisa 
utilizado para a realização do estudo foi o monográfico e o hermenêutico, aliado ao levantamento 
de dados e estudo de casos junto ao Balcão do Consumidor de Casca.

Conclusão: Como forma de minimizar as reclamações realizadas pelos consumidores idosos, 
verifica-se a importância de fornecer informações precisas, garantindo a segurança e acesso com 
clareza e qualidade, que se concretiza através das ações desenvolvidas pela atuação do Balcão do 
Consumidor de Casca, tanto como instrumento mediador entre as partes, quanto em seus projetos 
sociais de educação para o consumo.

Referências: BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em 26 Mai 2021.

_______. Lei Federal n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em 26 
Mai 2021.

MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor: 4 ed.rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais,2013.

ZAJICEK, M, Interface Especial dos requerimentos para idosos. Workshop em Universidade de 
acessibilidade da computação ubíqua: apresentado por Elderly, 1998.
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Introdução: O objetivo do presente trabalho é analisar os desafios do direito fundamental de 
proteção ao consumidor face à nova realidade social, a qual é caracterizada pelo domínio dos meios 
de comunicação e informação. Justifica-se a importância e relevância do tema em questão tendo em 
vista que o domínio dos meios de comunicação e de informação passou a remodelar a base social 
da sociedade em um ritmo muito acelerado, impactando, direta e incisivamente, nas relações de 
consumo. A internet, passou a atuar como meio facilitador do consumo, o qual passou a definir 
as relações entre os indivíduos. Logo, as relações sociais, assim como a efetivação de contratos no 
âmbito nacional e internacional, evoluem e são modificadas diária e continuadamente, cabendo ao 
Estado constante atualização legislativa, visando a garantia de tutela dos consumidores. Destarte, 
a problemática que se impõe é analisar se os direitos do consumidor garantem a sua efetiva tutela 
face à sociedade de informação.

Metodologia: O desenvolvimento diário de novas tecnologias pode ser considerado elemento 
caracterizador da revolução do contexto cultural, econômico e social que resultaram em 
expressivos impactos na nova configuração de sociedade, principalmente no tocante às relações 
de consumo. Isso porque, o desenvolvimento diário de novas tecnologias está inegavelmente 
inserido na vida das pessoas (CASTELLS, 2006). O instrumento canalizador dessa revolução 
chama-se internet, que consiste em uma rede mundial de computadores que permite comunicação 
simultânea e instantânea entre indivíduos de qualquer lugar do globo. O domínio dos meios de 
comunicação e de informação, proporcionaram uma nova percepção mundana, de tempo e de 
território, tornando-se indispensável ao atual contexto de sociedade. Através da internet é possível 
comercializar toda a espécie de bens, situação que fomenta o consumismo e caracteriza uma 
sociedade de consumo, visto que todos os sujeitos são tidos como consumidores, em razão do 
sistema de produção atual (LEMOS, 2008). Logo, a sociedade contemporânea tornou padrão o ato 
de consumir e isso, consequentemente, passou a definir as relações entre os indivíduos e, dessa 
forma, as relações sociais, assim como a efetivação de contratos no âmbito nacional e internacional, 
evoluem e são modificadas continuadamente (BAUMAN, 2008). Nesse novo contexto social, 
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os direitos de proteção ao consumidor se tornam ainda mais relevantes e indispensáveis. Com 
ênfase aos positivados na Constituição Federal de 1988 e no Código de Defesa do Consumidor, 
compreende-se que a vulnerabilidade do consumidor é seu principal fundamento de proteção. 
Assim, positivada no artigo 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal de 1988, a proteção do 
consumidor é um direito fundamental que, posteriormente, foi regulamentada pelo Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). A tutela do consumidor tem por fundamento sua vulnerabilidade, 
a qual é presumidamente considerada, tanto em âmbito jurídico, econômico quanto técnico. Por 
isso, o principal objetivo do CDC é estabelecer um equilíbrio entre as partes, tratando os desiguais 
de modo desigual, na medida de sua desigualdade. Por essa razão, no art. 6°, do CDC, em seus 
nove incisos, foram elencados alguns direitos básicos (CAVALIERI FILHO, 2014). Contudo, esse 
rol não é taxativo, visto que no decorrer de todo o aglomerado legislativo identificam-se outros 
direitos ao consumidor, que garantem sua efetiva tutela. Destarte, com o decorrer do tempo, 
outras legislações, também, foram sendo criadas com o fito de proteger os consumidores em 
face do mercado de consumo, decorrente da sociedade de informação. Logo, verifica-se que a 
regulamentação consumerista vigente representa grande avanço face a tutela dos consumidores 
e demonstram que o polo mais fraco da relação jurídica de consumo possui sim seus direitos 
garantidos tanto na esfera física quanto virtual. O método de pesquisa utilizado para a elaboração 
do estudo foi o monográfico e o hermenêutico. 

Conclusão: Em resposta a problemática lançada, concluiu-se que, embora haja dispositivos legais 
que regulem o direito e a proteção do consumidor, em decorrência das novas tecnologias, têm-se, 
continuamente, novos desafios para a sua efetiva tutela. Isso porque, as contratações efetuadas nas 
plataformas digitais proporcionam ao consumidor uma vulnerabilidade ainda mais acentuada, 
devido suas especificidades.

Referências: BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Tradução de Jorge Zahar Ed., 2008.

BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm. Acesso em 02 Ago 2021.

_______. Lei Federal n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em 02 
Ago 2021.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2014.
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Introdução: Dentre as neoplasias comumente encontradas em pequenos animais, a quarta mais 
frequente estão localizadas na cavidade oral. Sendo assim, o melanoma é uma neoplasia maligna 
reconhecida pela produção de muita ou pouca melanina, a qual é caracterizada por acometer 
gengiva, mucosa oral e palato duro.(FERRO, 2004). Seu diagnóstico é realizado por meio da 
observação dos sinais clínicos e exame histopatológico. Já os métodos de tratamento consistem 
na extração cirúrgica, crioterapia, quimioterapia e radioterapia. Contudo, o prognóstico é ruim 
devido ao seu caráter agressivo e alto poder metastático para os pulmões, ossos e linfonodos 
regionais (HNILICA, 2018). O presente trabalho objetiva apontar a conduta clínica instituída em 
um caso da melanoma amelanótico em canino jovem.

Metodologia: No setor de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade de 
Passo Fundo foi atendido um canino, macho, Poodle, pesando 5,5Kg e com 5 anos de idade. O 
histórico do paciente indicava dificuldade para mastigar, sangramento nasal, aumento de volume 
na região subocular esquerda e secreção purulenta no olho esquerdo. A tutora relatou que os 
sinais haviam aparecido fazia-se 2 meses e que iniciou o tratamento de antibioticoterapia com 
Cefalexina, porém não houve melhora no quadro. No exame físico o animal demonstrava intensa 
algia na região oral, de forma que optou-se por seda-lo para uma melhor avaliação. Assim, notou-
se uma fístula na região subocular esquerda, como também a presença de um nódulo gengival na 
maxila esquerda (Figura 1.A). Visto que o animal estava sedado, foi realizado uma biósia incisional 
do nódulo maxilar, medindo 1cm, de formato indefinido e coloração escura, para realização do 
histopatológico (Figura 1.B). Ademais, foi efetuado exames de hemograma e de imagem, no qual 
estava sem alterações e foi evidenciado perda do detalhamento das conchas nasais e aumento 
da opacidade na região do seio frontal, respectivamente (Figura1.C). Sabe-se que as alterações 
radiográficas não são dependentes do tipo do tumor, sendo assim, foi necessário a espera do 
resultado do histopatológico para obter um diagnóstico definitivo (THRALL, 2019). Após uma 
semana, obteve-se o laudo do histopatológico que descreveu achados anatomopatológicos 
compatíveis com a neoplasia maligna melanoma amelanótico. Desta forma, associando os sinais 
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clínicos do paciente com as alterações encontradas nos exames complementares, foi sugerido 
a tutora como opção terapêutica a quimitorapia, visto que a excisão cirúrgica seria impossível 
devido ao local acometido. Entretanto, a tutora recusou o tratamento. Portanto, foi instituído um 
tratamento para auxiliar na qualidade de vida do paciente, com analgesia com Dipirona (25mg/
kg, VO, TID) e Tramadol (5mg/kg, VO, TID), antibioticoterapia com Clindamicina (15mg/Kg, VO, 
BID) e Gabapentina (8mg/kg, VO, BID) como analgésico para dor crônica. 

Conclusão: Sem dúvida o diagnóstico precoce da enfermidade é fundamental pois melhora o 
prognóstico, já que o melanoma amelanótico apresenta alta taxa de mortalidade. Logo, o médico 
veterinário deve estar atento aos sinais clínicos e as diferentes lesões encontradas na cavidade 
oral. Como também, é de suma importância explicar a gravidade da neoplasia para o tutor, seu 
prognóstico e os possíveis tratamentos.

Referências: FERRO, D. G.; Lopes, F. M.; VENTURINI, M. A. F. A.; CORREA, H. L.; GIOSO, M. A. 
Prevalência de neoplasias da cavidade oral de cães atendidos no Centro Odontológico Veterinário–
Odontovet®-SP–entre 1994 e 2003. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR, vol.7, nº 2, 
p.129-133, 2004.

HNILICA, K. A.; PATTERSON, A. P. Dermatologia de Pequenos Animais, Altas Colorido e Guia 
Terapêutico. 4ªEdição: Gen. Rio de Janeiro, 2018.

THRALL, E. Donald. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 7º Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
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Introdução: A luxação patelar é uma das anormalidades ortopédicas que mais acomete cães, sendo 
a luxação medial mais comumente encontrada em cães de pequeno porte (DI DONA, 2018). Os sinais 
clínicos apresentados varia conforme o grau da luxação, porém a maioria dos pacientes manifestam 
claudicações intermitentes ou consistentes, defeitos conformacionais musculoesqueléticos, dor 
e relutância em se mover (SCHULZ, 2014). O diagnóstico é baseado em evidências clínicas de 
instabilidade patelar. Contudo, o auxílio dos exames de diagnóstico por imagem se faz essencial, pois 
avalia as deformidades esqueléticas a fim de estabelecer um método de tratamento mais apropriado 
(DI DONA, 2018). O presente trabalho objetiva apontar a conduta cirúrgica instituída em um caso 
de luxação de patela bilateral grau IV em canino, visto que esta é uma afecção ortopédica de grande 
frequência na clínica-cirúrgica médica veterinária devido ao seu caráter congênito ou traumático. 

Metodologia: No setor de pequenos animais do HV/UPF foi atendido um canino, fêmea, SRD, 
castrada, pesando 10Kg e com 3 anos de idade. O histórico do paciente indicava dificuldade em se 
locomover, diminuição de força nos membros pélvicos, dor na região dorsal e ganho de peso. No 
exame clínico foi observado claudicação ao marchar, posicionamento varo e presença permanente 
da patela fora do sulco troclear de ambos os membros posteriores, condizendo com o diagnóstico 
de luxação medial bilateral de patela grau IV. Exames complementares foram realizados, no 
qual o hemograma e bioquímico não apresentavam alterações. No exame radiográfico mostrava 
desalinhamento anatômico de ambos os membros pélvicos (Figura 1). Desta forma, associando os 
sinais clínicos do paciente com o diagnóstico de instabilidade patelar, optou-se pelo tratamento 
cirúrgico. Com o fim de restaurar o alinhamento normal da patela e dos músculos envolventes 
é utilizado uma combinação de técnicas cirúrgicas de tecidos moles e ósseos (DI DONA, 2018). 
Após seis dias da consulta, o animal foi internado no HV/UPF para realização do procedimento 
cirúrgico, iniciando pelo membro pélvico direito. A medicação pré-anestésica foi realizada com 
dexmedetomidina associado com midazolan, por via intramuscular. Por via intravenosa foi 
realizada indução de propofol e durante o procedimento manteve-se com isoflurano. Dentre as 
técnicas cirurgicas empregadas, iniciou-se com uma osteotomia corretiva, a qual consiste em retirar 
uma cunha de fêmur distal e, em seguida, reduzir e estabilizar os segmentos proximal e distal com 
placas e parafusos (DI DONA, 2018). Utilizando o auxílio do pino de “Jig” para marcação dos 
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pontos medial e lateral da osteotomia, como também prevenir o desalinhamento varo do osso 
(SOUZA, S.E. 2020). Posteriormente foi realizada a trocleoplastia em cunha, a qual sucede com 
uma osteotomia em cunha da tróclea do fêmur, retirada do fragmento e gasto a parte do osso da 
tróclea. Logo após, recoloca o fragmento em cunha no seu local de origem, de tal forma obtendo um 
sulco troclear mais fundo. Por fim, realizou-se a liberação do reticunáculo medial e a imbricação 
do reticunáculo lateral. Fechamento da fáscia lata, redução do subcutâneo e dermorrafia. No pós-
operatório recomendou-se a administração de clodidrato de tramadol (5mg/kg, VO, TID) durante 
sete dias, como analgésico, associado ao uso de omeprazol (1mg/kg, VO, SID) por sete dias, como 
protetor gástrico. Em virtude da doença articular, administração de UC II (20mg/kg, VO, SID) 
durante 60 dias. Orientado a tutora que mantivesse o cão com colar elisabetano até a remoção 
dos pontos, realizasse a limpeza dos pontos duas vezes ao dia. Também foi proibido que animal 
fizesse esforço físico em exagero, como subir e descer de móveis ou escadas, correr ou caminhar 
longos percursos. Após 6 meses, ficou sugerido a volta do paciente para realização do tratamento 
cirúrgico do outro membro pélvico com luxação patelar. 

Conclusão: Sem dúvida, o diagnóstico e a correção de forma prematura da luxação patelar 
evita que resulte em posteriores anormalidades ortopédicas mais graves. Portanto, a escolha 
do tratamento varia de acordo com a idade, tamanho e peso do animal, o grau de luxação e de 
deformidades ósseas. Sendo assim, de extrema importância uma boa avaliação e planejamento 
cirúrgico por parte do médico veterinário. 

Referências: SCHULZ, K.S. Afecções Articulares. Articulação Femorotibiopatelar: Luxação Patelar Medial. 
In: FOSSUM, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier. p. 1353 – 1360. 2014. 
DI DONA, F; DELLA VELLA, G; FATONE, G. Patellar luxation in dogs. Veterinary Medicine, Dove Press 
Journal. Napoli - Itália. v3.0 . pag 23–32. 2018.

SOUZA, S.E. Estudo Restrospectivo sobre a alteraçãp do ângulo do plateau tibial durante a cicatrização ós-
sea da TPLO em cães e execução prática da técnica de TPLO em cadáveres cão. 146f. Dissertação de Mestra-
do Integrado em Medicina Veterinária -Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, 2020.
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Introdução: O Jornalismo, enquanto atividade exercida por enunciadores repletos de 
subjetividades e de elementos particulares indissociáveis - tal como sua história e realidade 
socioeconômica - e possuindo a linguagem como sua principal ferramenta, esta sendo reflexo do 
ambiente social em que está inserida, jamais poderá ser praticado de forma neutra e imparcial. Com 
esse raciocínio em mente, propomos uma análise de duas manchetes da mesma notícia, veiculadas 
em dois diferentes portais on-line, de modo a demonstrar, na prática, como os posicionamentos 
sócio-ideológicos dos jornalistas ficam evidentes nas notícias, reiterando a noção de que o 
Jornalismo, e por consequência suas produções (matérias, reportagens, etc.) jamais podem ser 
lidas separadamente do sujeito que as produz.

Metodologia: O jornalismo informativo, em detrimento do opinativo, começa a ganhar espaço 
e torna-se dominante a partir do século XIX - apesar dessa mudança gradativa, o jornalismo 
informativo não se torna indissociado dos posicionamentos sociopolíticos de quem o produz, 
conforme Marques de Melo pontua, o jornalismo é dotado de implicações políticas. Apesar da 
produção jornalística seguir critérios técnicos de objetividade, para que se possa, conforme Melo, 
distinguir os fatos de suas versões, é preciso reconhecer que o jornalismo e suas atribuições jamais 
são neutros ou imparciais. Partindo do entendimento das obras do Círculo de Bakhtin, que traz a 
perspectiva de que a linguagem é essencialmente social-dialógica - ou seja, carrega em si o ambiente 
em que está inserida e também que a enunciação sempre faz parte de um discurso ideológico -, já 
podemos ter uma pista de que tudo aquilo que se utiliza da linguagem, consequentemente carrega 
consigo um viés. Na produção jornalística, essa lógica também pode ser aplicada. Se todo corpo 
físico, instrumento de produção ou produto de consumo fazem parte de uma realidade social, o 
produto ideológico - neste caso o jornalismo - não somente está inserido em sua realidade, como 
também é responsável por refletir - no caso de influenciar seus arredores - e refratar, no caso do 
enquadramento do fato, escolhido pelo jornalista - uma outra. Assim, se para Bakhtin, a linguagem 
é social em todas as suas dimensões, o jornalismo, ao fazer uso da linguagem, é também repleto 
de fatores externos que lhe conferem uma carga ideológica. Ao selecionar duas manchetes dos 
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jornais Folha de S. Paulo e O Globo, que relatavam a mesma notícia, percebemos uma mudança de 
expressão nos títulos. Na manchete da Folha, lê-se: “Veículos de comunicação formam parceria para 
dar transparência a dados de Covid-19”, enquanto que a segunda do Globo enuncia: “Veículos de 
comunicação fazer parceria para divulgar dados de mortes e contaminados por Covid”. Assim, o 
interlocutor que realiza a leitura somente da manchete na Folha depreende que, se os veículos vão 
dar transparência aos dados, é porque esta transparência não existe previamente, e precisa que seja 
concedida por meio do consórcio entre os veículos de imprensa, para divulgar dados da pandemia 
de Covid-19. A escolha destas palavras pode, ainda, desdobrar questionamentos quanto à lisura 
do governo, uma vez que cabe a ele a difusão destas informações referentes à saúde pública. Uma 
situação diferente acontece quando o leitor acessa apenas a chamada em O Globo, porque pode 
entender que essas informações são, por exemplo, cedidas aos veículos pelo governo, e cabe a eles 
a função de publicar, mas sem fazer juízo de valor quanto ao porquê da necessidade de se criar o 
consórcio de imprensa, motivação que o leitor só compreende se acessar a notícia completa, em 
que se lê que a medida veio “em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso 
a dados sobre a pandemia de Covid-19”. 

Conclusão: Nesta produção, pudemos identificar como o dialogismo da linguagem - isto é, 
sua característica de conter um discurso - influencia a produção jornalística e sua repercussão, e 
como os posicionamentos ideológicos dos indivíduos reverberam quando falamos em construções 
noticiosas. Entende-se que mesmo dentro de suas tecnicidades, o Jornalismo é indissociável da 
subjetividade do jornalista.

Referências: ALSINA, Miquel Rodrigo. A construção da notícia. 1ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

MARQUES DE MELO, José. Jornalismo opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. 3ª. ed. São 
Paulo: Mantiqueira, 2003.

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 12. ed. [S. l.]: HUCITEC, 2006. 201 p.MARQUES 
DE MELO, José. Jornalismo opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. 3ª. ed. São Paulo: 
Mantiqueira, 2003.

LIMA, ÉLIDA; DI FANTI, M. DA G. C. Notícia em jornal impresso: discurso, atividade e efeitos de sentido. 
Revista do GELNE, v. 13, n. 1/2, p. 1-15, 3 mar. 2016.
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Introdução: A administração rural se caracteriza pelas funções administrativas de planejamento, 
organização, liderança e controle de todas as atividades que envolvem os recursos da propriedade 
rural. A justificativa do estudo é a habilidade humana em captar informações e práticas de pais 
e avós, que representam experiências acumuladas, e ir além, como descrevem Roscoe, Vieira e 
Grzybovski (2015), ao dissertarem sobre aprendizagem e empreendedorismo. O administrador 
profissional usa seus conhecimentos, também, para gestão de propriedades rurais, e o sucesso 
profissional na gestão decorre da capacidade absortiva (COHEN; LEVINTHAL, 1990), e do tempo 
alocado no processo de tomada de decisões. O objetivo é descrever as principais dificuldades 
que as famílias rurais enfrentam na gestão de suas propriedades, delimitando a pesquisa às 
particularidades de uma família rural que representa a transgeracionalidade do patrimônio e da 
gestão por três gerações. 

Metodologia: A pesquisa é descritiva, orientada pela estratégia estudo de caso único (YIN, 2015) 
e abordagem qualitativa. O universo da pesquisa é das 579 propriedades rurais do município 
de Água Santa, RS (IBGE, 2015). Dentre essas, foi selecionada uma propriedade para estudo em 
profundidade, seguindo os critérios: tamanho da propriedade (média), estrutura e propriedade 
familiar. O caso selecionado é a propriedade rural da família Santos, formada por 18 membros, 
porém foram considerados apenas residentes na propriedade (10 membros; 3 gerações). No texto, 
cada um deles foi identificado por código (letras, que representam grau de parentesco em relação ao 
patriarca; número, que representa a ordem de nascimento). Os dados foram coletados no primeiro 
semestre de 2021, por meio de entrevistas com as três gerações da família e pesquisa documental 
na propriedade e na cooperativa. Cada membro da família tem uma função. As atividades 
produtivas desenvolvidas na propriedade são: lavoura de grãos, avicultura, bovinocultura leiteira, 
horticultura. As primeiras atividades são realizadas por homens e as duas últimas atividades são 
compartilhadas entre as mulheres da 2ª geração e os seus filhos. P1 (patriarca, 80 anos) realiza 
atividades da lavoura. F1 e F3 (filhos homens) plantam, mantêm e colhem a lavoura de grãos e 
estimulam um dos netos homens a “aprender como se faz”. A relação entre F1 e F3 é de harmonia 
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nas decisões. Contudo, os dados indicam uma relação hierárquica entre irmãos, como descrito na 
teoria burocrática (MOTTA; VASCONCELOS, 2009). A tradição determina que homens realizam 
atividades na lavoura e mulheres realizam atividades domésticas. Também se observa interação 
geracional nas atividades agropecuárias: pais com seus filhos e netos homens, e mães com suas 
filhas, netas e noras mulheres. Oliveira, Mendes e Vasconcelos (2021) consideram a interação 
intergeracional nas atividades produtivas um diferencial no processo sucessório, por desenvolver 
competências e aplicar conhecimentos mediados pela tecnologia. O planejamento das atividades 
na lavoura é informal. Em conversas, P1, F1 e F3 decidem a melhor época para plantar, quantidade 
e cultura, sob orientações do agrônomo e definem compras. A tecnologia de produção é o plantio 
direto, mas para melhoramento do solo e dos resultados da produção não são considerados 
softwares da agricultura de precisão. O contexto contemporâneo impõe aos produtores rurais 
modificar suas práticas usando ferramentas tecnológicas (BATALHA; BUAINAIN; SOUZA 
FILHO, 2005), usando ferramentas administrativas e controles formais de gestão (QUEIROZ, 
2014), visto as diferentes dificuldades (econômico-financeiras/mercadológicas/meteorológicas/
familiares) que as famílias rurais enfrentam. No contexto do “novo rural”, os controles formais de 
gestão contribuem no desenvolvimento de estratégias de agregação de valor aos produtos rurais, 
resgatar a capacidade produtiva das mulheres e instigar os jovens da família a permanecerem no 
meio rural.

Conclusão: Há dificuldades na gestão de propriedade rural (ausência de controles de gestão e 
de planejamento sucessório) e desafios (investimentos em tecnologia controlar eventos naturais e 
contingenciais para reduzir incertezas e modernizar processos, a mudança de cultura do papel da 
mulher rural e admitir um administrador profissional). 

Referências: BATALHA, M.O.; BUAINAIN, A.M.; SOUZA FILHO, H.M. Tecnologia de gestão e 
agricultura familiar. Porto Alegre: Biblioteca Virtual AGPTEA, 2005.

QUEIROZ, R. Gestão da pequena propriedade rural. Brasília: NT,2014.

ROSCOE, M. T. A.; VIEIRA, A.; GRZYBOVSKI, D. Capital social familiar, aprendizagem e 
empreendedorismo transgeracional. In: EnANPAD,39, 2015, Belo Horizonte. Anais[...]. Belo Horizonte: 
Anpad, 2015.

SCHNEIDER, S.; FREITAS, T. D. Qualidade de vida, diversificação e desenvolvimento: referências práticas 
para análise do bem-estar no meio rural. Olhares Sociais, v.2, p. 121-142, 2013.

TOLEDO, E. N. B.; ZONIN, V. A sucessão geracional no meio rural em cinco estados brasileiros: 
possibilidades e limites. Emancipação, v.21, p.1-16, 2021.
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Introdução: Nas formas de sistemas prisionais diversos depara-se com modelos de gestões 
compartilhadas de presídios. Nessa sistemática o eixo central é a execução da pena, com 
humanização, buscando uma justiça restaurativa. Assim, o Estado tem o dever de propiciar ao 
infrator sentenciado, durante o cumprimento de sua pena, o que absteve-se durante o convívio 
social do cidadão. Os meios alternativos de prisão acreditam que o Estado não tem a incumbência 
apenas de punir, mas principalmente revigorar o condenado, educando para reingresso social. 
Nessa premissa a função a pena tem natureza dúplice de penalizar e regenerar. O procedimento 
de controle compartilhado e a Justiça Restaurativa são os alicerces do modelo apaqueano. 

Metodologia: No ano de 1972, nasceu a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
(APAC) a qual possui um método de valorizar o ser humano. O fundador da APAC, Mário Ottoboni 
traz a explicação do motivo da APAC ser tratada como método, pois rompe com o modelo da pena 
existente, o qual é cruel e não cumpre a sua finalidade, qual seja, preparar o apenado para ser 
devolvido a sociedade conseguindo conviver em harmonia. Ao contrário do que existe atualmente, 
o método, em primeiro lugar, valoriza o ser humano, o qual errou e acaba sendo discriminado 
pela sociedade e, a grande maioria dos detentos são tratados como pessoas irrecuperáveis. A 
APAC é uma organização não governamental, não buscando fins lucrativos, estando perfilhada à 
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC). A FBAC busca orientar, empregar 
cursos, assessorar juridicamente, desenvolver congressos e aquinhoar experiências, bem como 
tutelar e supervisionar a aplicação da metodologia. O lema da APAC centraliza-se na ideia de 
“matar o criminoso e salvar o homem”, abordando a temática de que o homem carrega consigo 
seu lado pecador e bom. Nesse sentido, a ideologia apaqueana traduz no sentido de que todo 
pecador merece salvação. Assim, surge a natureza dúplice da APAC em auxiliar na execução da 
pena e tutelar o lado espiritual do recuperando. Além do mais, o trabalho apaqueano preocupa-se, 
inclusive, em amparar a vítima e fomentar o desenvolvimento da justiça. O método apaqueano 
preocupa-se com a sociedade, pois reeducando o infrator a coletividade ganha, na medida em que 
trata-se de resultado lógico, uma vez que recuperado o infringente a sociedade fica mais segura 
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e obsta-se a vitimização. A equipe de voluntários da APAC preocupa-se, principalmente, com 
a vítima, na medida em que busca auxiliar as necessidades materiais, espirituais e psicológicas, 
buscando-se a reconciliação entre ofensor e vítima interrompendo o rancor da agressão. O modelo 
apaqueano trabalha com uma escala de recuperação, a qual apresenta variações dependendo o 
regime que o recuperando está no cumprimento de sua pena. Quando se está no regime fechado, o 
recuperando participa de missas ou cultos, ocorre uma troca de correspondência com os voluntários, 
participação em concursos, leitura, aulas, estudo bíblico, corais e atividades esportivas. No regime 
semiaberto são acrescentadas atividades, entre elas palestras sobre a valorização humana, saídas 
para procurar trabalho; quando autorizadas pelo Poder Judiciário, aproximação com a família e 
participação em cursos profissionalizantes. O recuperando que está no regime aberto, participa de 
cursos de formação, trabalho profissional, celebrações e cultos na comunidade, buscar indenizar 
a vítima, intensificação da recuperação no processo família e sociedade, bem como a cooperação 
para o êxito do trabalho estimulando os colegas para a mudança de vida. 

Conclusão: Nesse contexto, a APAC se mostra mais interessante e efetiva em relação ao aspecto 
ressocializador da pena privativa de liberdade. Evidenciando a situação fática a qual os reclusos 
são submetidos em ambos os sistemas de cumprimento de pena, conclui-se que a APAC, cumpre 
com caráter ressocializador disciplinado pela LEP. 

Referências: OTTOBONI, Mário. Vamos Matar o Criminoso?: Método Apac. Belo Horizonte: O Lutador, 
2018.

NOGUEIRA, Maximiliana Martins. Práticas religiosas e (re)inserção social de homens em situação de 
privação de liberdade: um estudo na APAC de Viçosa (MG). 2015. Dissertação (Mestrado em Educação). 
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, 2015. 
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Introdução: A cevada é a matéria-prima para a produção de malte, sendo uma das principais 
matérias-primas para o processo cervejeiro. A cevada é cultivada principalmente na região Sul 
do Brasil, também na Argentina e no Uruguai. Com a exposição a situações de estresse desde o 
plantio, armazenamento e produção, a cevada está sujeita a proliferação de fungos geradores de 
micotoxinas (metabólitos secundários), as quais podem causar efeitos deletérios aos consumidores 
que ingerem diferentes tipos de alimentos.

Metodologia: Para controlar a possibilidade do desenvolvimento de micotoxinas, é de 
fundamental importância o controle e ajuste do pH na malteação, especificamente na etapa de 
maceração, onde é realizado a dosagem de hidróxido de sódio, afim de deixar um meio básico e 
realizar a diminuição de micotoxinas presente na cevada utilizada no processo de malteação . Com 
a quarta revolução industrial ou indústria 4.0, a automação e instalação de sensores têm se tornado 
uma realidade nos controles dos processos produtivos em diferentes atividades industriais. Para 
tanto, são necessários procedimentos de validação na operação desses, antes de implementar os 
controles na rotina industrial. Sendo assim, a presente pesquisa será realizada experimentalmente 
com o objetivo de validar os processos de funcionamento de sensores de pH instalados nos 
maceradores para controlar a qualidade no processo da malteação, uma vez que em pH menor que 
9,0 pode ocorrer a contaminação da cevada. A validação de operação dos sensores será realizada 
pela coleta de dados das medições realizadas em amostras coletadas em triplicata e, para comparar 
os valores medidos, as mesmas serão avaliadas no laboratório de controle de qualidade da empresa 
para posterior interpretação dos resultados empregando o teste de Student (teste t) para verificar 
a hipótese nula e consequentemente evidenciar a existência de erros sistemáticos nas medidas.Os 
estudos serão realizados em uma maltaria localizada na região Norte do Rio Grande do Sul, RS, 
com objetivo de Validar o uso de sensor medidor de pH automático em macerador de cevada do 
tipo flat bottom, utilizando análise estatística e tratamento de dados para avaliar a hipótese nula. 
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Conclusão: A proposta de validar os sensores para serem utilizados no processo são de extrema 
importância, pois facilitaram e aumentaram a confiabilidades e segurança dos dados coletados 
para um item critico de controle, pois impacta diretamente na saúde do consumidor final.

Referências: SCUSSEL, Vildes Maria. Micotoxinas em Alimentos. Florianópolis,1998.

OLIVEIRA, T. F.; SIMÕES, W.L. A indústria 4.0 e a produção no contexto dos estudantes da engenharia. 
Simpósio de Engenharia de Produção, 2016. https://files.cercomp.ufg.br/ Disponível em: https://files.
cercomp.ufg.br/weby/up/1012/o/Fernanda_Tha%C3%ADs_de_Oliveira.pd 
Acesso em 03/07/2021 

SKOOG, WEST, HOLLER, CROUCH, Fundamentos de Química Analítica, Tradução da 8ª Edição norte-
americana, Editora Thomson, São Paulo-SP, 2006.
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Introdução: O programa se constitui em: Cor em odontologia, conduzido pelo professor 
Orientador Alvaro Della Bona. Este programa fornece uma atuação precedente do dia a dia de 
um cirurgião clínico aliado com o embasamento teórico-científico, mostrando a forma como a 
cor é desenvolvida na área da odontologia e a sua importância nos trabalhos para com nossos 
pacientes. O potencial da cor para os nossos resultados de trabalho é fundamental e a participação 
dos estudos científicos a fim de aprimorar cada vez mais o conhecimento em tal área é de grande 
valia, desta forma tal programa incentiva além da produção cientifica, troca de conhecimento entre 
discente e docente e interação mutua entre mestrando e doutorandos.

Metodologia: O programa além de desenvolver um papel fundamental para a cor na 
odontologia, abre portas para diversos estudos científicos, desta forma além de participar de 
diversas reuniões e congressos na área tive a oportunidade de acompanhar muitas atividades 
dentro do grupo de pesquisa, como aulas, interações e debates. Como bolsista tive a oportunidade 
de desenvolver um projeto importante para o grupo de pesquisa e para o desenvolvimento da 
cor em odontologia. Além de apresentar este trabalho em congressos com grande importância no 
cenário nacional, o mesmo foi premiado na Semana Odontológica da Faculdade de Passo Fundo e 
posteriormente foi publicado em forma de artigo em uma revista internacional (DOS SANTOS et 
al; 2021) O programa também nos fornece uma experiência fantástica em organização de eventos 
importantes, como exemplo o GBMD (Congresso internacional do Grupo Brasileiro de Materiais 
Dentários) além do grande desenvolvimento de participar e lapidar ainda mais a convivência e o 
desenvolvimento em um grupo de trabalho. A interdisciplinaridade é outro ponto fundamental 
a ser destacada por tal projeto, nos abrindo portas a conhecer outras metodologias e diferentes 
assuntos de interesse da odontologia foi possível realizar um estudo epidemiológico obtendo 
além de diferentes experiências outro artigo publicado em revista internacional (DI DOMÊNICO 
et al., 2021). Com o intuito de continuar em tal desenvolvimento, realizei seleção de mestrado na 
área de clínica odontológica onde estou desenvolvendo novos projetos e buscando aprimorar meu 
conhecimento através de novos projetos e novas experiências. 
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Conclusão: Portanto é com extrema convicção que afirmo que a experiência através da 
participação de tal programa, foi de muita importância na formação profissional e ética como aluno, 
não somente na parte profissional mas também na parte pessoal. O desenvolvimento através da 
formação do senso crítico diferenciado além de formar excelentes profissionais nos torna cidadãos 
diferenciados.

Referências: DOS SANTOS, Renan Brandenburg et al. Experimental methodologies to evaluate the 
masking ability of dental materials: A systematic review. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, [s. 
l.], n. April, p. 1–14, 2021. 

DI DOMÊNICO, Marielle Bazzo et al. Effectiveness of hydrogen peroxide as auxiliary treatment for 
COVID-19 hospitalized patients - preliminary results of a randomized double-blind clinical trial. 
Epidemiology and Health, [s. l.], p. e2021032, 2021
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Introdução: A pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 
de Passo Fundo, situada na linha de pesquisa de Leitura e Formação do Leitor, tem como tema 
o universo transmidiático do seriado Once Upon a Time e suas apropriações de contos de fadas, 
paratextos e extensões ficcionais. Delimita-se esse estudo sobre a ligação entre as narrativas, os 
contos de fadas e o universo fictício da primeira temporada do seriado citado, especificamente a 
adaptação do conto de fadas Branca de Neve, comprovando como esse universo ficcional configura-
se em uma narrativa transmídia, tanto na literatura como nas adaptações. Com base nesses objetivos, 
defende-se a tese de que a construção da narrativa transmídia através de elementos multimodais 
dos contos de fadas e suas apropriações, contribui para a formação leitora dos adolescentes através 
do seriado televisivo Once Upon a Time.

Metodologia: Sabe-se que, desde a infância, um dos primeiros contatos com a leitura ocorre 
através do universo fantástico. Os contos de fadas, por exemplo, frequentemente lidos e ouvidos, 
possibilitam e desenvolvem a imaginação. Desde tempos remotos, o ato de contar e ler esse tipo 
de história seduz o ser humano, independentemente da época vivida ou do contexto sociocultural 
nele inserido. Encantado por essas narrativas, o ser humano as relaciona com fatos cotidianos, com 
deuses, com seres maravilhosos e fantásticos e, com mistérios que lhe parecem incompreensíveis. A 
literatura fantástica caracteriza-se ao mesmo tempo pela oposição e afinidade entre o que é real e o 
que é imaginário, suas narrativas apresentam seres e fenômenos sem explicações concretas, porém 
sempre dentro de um ambiente familiar, real; e nessa sensação de ambiguidade entram os estudos 
sobre fantasia, em que o fantástico se define sempre em relação aos outros dois gêneros literários 
com que faz vizinhança. As narrativas fazem parte do folclore e dos costumes de vários povos e 
civilizações, acompanhando as primeiras formas de organização social. Podem ser encontradas 
tanto nas manifestações orais como nos registros escritos desde os primórdios da humanidade. 
Por terem relação com a própria condição humana, as narrativas lidam com a sabedoria popular, 
transmitindo tradições culturais e crenças das sociedades em vários períodos históricos. Nos dias 
de hoje, o homem continua contando histórias. Mas, o que mudou foi que o homem deixou de 
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contar mitos ao redor da fogueira e começou a contar narrativas ficcionais primeiramente por meio 
da literatura, hoje também pelos meios de comunicação. As mídias assumiram de frente a função 
de contar histórias, e elas podem ser contadas pelos quadrinhos, livros, filmes, séries e novelas 
de televisão, jogos digitais e pela web em séries online e até mesmo pelas redes sociais digitais. 
O mais interessante a se notar é que este processo está em constante evolução, a evolução dos 
meios e das tecnologias acompanha a forma de contar e criar narrativas. E é dentro do contexto 
da comunicação e da cultura digital que as histórias narradas por diferentes mídias começaram a 
gerar profundas discussões. A complexidade das narrativas midiáticas não para de crescer, pois 
as narrativas ficcionais de cada mídia começaram a se interconectar. Não há dúvida de que as 
novas tecnologias digitais proporcionaram mudanças significativas na comunicação e na cultura. 
O que inflama discussões sobre o tema é que as teorias clássicas da comunicação, em sua grande 
maioria relacionadas às mídias de massa, não alcançam os horizontes descortinados pelos meios 
digitais. E é para esta discussão, com foco nas novas formas de contar histórias, sob o nome de 
narrativa transmídia, que a pesquisa busca colocar seu olhar, empenhando-se na busca de uma 
leitura rigorosa dos conceitos e na possível prática que deles se pode extrair. 

Conclusão: No estudo, procuramos aproximar esses dois frames conceituais, partindo da 
constatação que a literatura, especificamente os contos de fadas, circulam em diversas plataformas 
em razão dos processos de transmidiação, característicos do atual cenário de convergência das 
mídias. Como se trata de uma tese, o trabalho ainda está em processo de pesquisa.

Referências: CORSO, Diana Lichtenstein; CORSO, Mário. Fadas no divã: psicanálise nas histórias infantis. 
Porto Alegre: Artmed, 2006. 

______. A psicanálise na Terra do Nunca: ensaios sobre a fantasia. Porto Alegre: Penso, 2011.

JENKINS, Henry. Cultura da convergência: a colisão entre os velhos e novos meios de comunicação. 2ª ed. 
São Paulo: Aleph, 2009. 

LANGER, Judith A. Pensamento e experiência literários: compreendendo o ensino de literatura. Passo 
Fundo: Editora UPF, 2005. 

LARROSA, Jorge. La experiencia de la lectura: estudios sobre literatura y formación. Mexico: Fondo de 
Cultura Economica, 2011. 
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Introdução: A Araucaria angustifolia é uma espécie nativa do Sul do Brasil, popularmente 
conhecida como pinheiro brasileiro. Está distribuída principalmente nos estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, podendo ser observada nas áreas leste e central do planalto sul-
brasileiro, estando presente em áreas de campos nativos (GUERRA et al., 2008). A associação de 
folhas e galhos da A. angustifolia é conhecida na região como “grimpa”. Estes ramos, quando 
secos, desprendem-se da planta, caindo sobre a superfície do solo de pastejo dos animais. Assim, 
a “grimpa” se torna um objeto possível de ser ingerido ou inspirado pelos bovinos e causar 
problemas respiratórios graves, podendo evoluir para óbito (EVANGELISTA et al., 2014). Dessa 
forma, o presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de insuficiência respiratória em bovino 
associada à falsa via por corpo estranho (“grimpa”).

Metodologia: O caso ocorreu em um bovino, fêmea, 450 kg, de aproximadamente 7 anos de 
idade, Jersey, oriundo de um rebanho de 31 bovinos, do município de Dois Lajeados, RS. Os 
animais eram mantidos em potreiro de campo nativo, com presença de Araucaria angustifolia, 
em sistema semi-intensivo de criação, com alimentação constituída de silagem de milho, feno e 
ração comercial. Durante o atendimento, o médico veterinário observou que o animal apresentava 
dificuldade respiratória, febre, tosse e estertor pulmonar. Sob a suspeita de broncopneumonia, 
iniciou-se o tratamento com anti-inflamatório e antibiótico de amplo espectro. Após o terceiro dia 
do início do tratamento, foi constatado agravamento do quadro clínico, apresentando dispneia 
grave, estertor pulmonar, algia ao respirar, emagrecimento e óbito. A evolução do quadro clínico 
foi de quatro dias. O cadáver foi encaminhado para necropsia, constatando-se a presença de corpo 
estranho (“grimpa”) no lúmen da porção distal da traqueia e brônquios, de aproximadamente 40 
cm, envolvido por exsudato catarral. Observou-se, também, que os lobos pulmonares superiores se 
apresentavam congestos e com consistência firme. Os demais órgãos não apresentavam alterações 
dignas de nota. Os achados de necropsia foram suficientes para determinar a causa mortis. Assim, 
os achados foram consistentes com uma ingestão de corpo estranho com consequente falsa via 
oro-traqueal. Os sinais clínicos basicamente cursam com um comprometimento do sistema 
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respiratório. Contudo, outros sinais como insuficiência cardíaca, podem ser verificados devido a 
distúrbios secundários graves (EVANGELISTA et al., 2014). Considerando que a “grimpa” pode 
causar problemas de saúde para os animais, como forma de prevenção, deve-se evitar a ingestão 
pelo gado, priorizando áreas de pastagens onde não haja a Araucaria angustifolia, ou que se faça 
o recolhimento das mesmas. 

Conclusão: A ingestão de corpo estranho (“grimpa”) com consequente danos à saúde tem sido 
pouco relatada em bovinos. No entanto, quando ocorre, tem causado alta mortalidade, levando a 
um quadro crônico e de difícil diagnóstico. Cabe destacar a importância da realização da necropsia 
em medicina veterinária, pois muitas vezes trata-se do único método diagnóstico que permite 
obter a causa mortis. 

Referências: EVANGELISTA, C. M.; OGLIARI, D.; MELCHIORETTO, E.; BIFFI, C. P.; TRAVERSO, S. D.; 
GAVA, A. “Grimpa” de Araucaria angustifolia como causa de morte por insuficiência respiratória em 
bovinos. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO (ENDIVET), VII, 2014, Cuiabá. 
Anais [...]. Bahia: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2014, 2 p. 

GUERRA, Miguel Pedro; STEINER, Neusa; MANTOVANI, Adelar; NODARI, Rubens Onofre; REIS, 
Maurício Sedrez; SANTOS, Karine Louise. Araucária: Evolução, ontogênese e diversidade genética. In: 
BARBIERI, R. L.; STUMPF, E. R. T. Origem e evolução de plantas cultivadas. Brasília: Embrapa Informação 
Tecnológica, 2008. p. 149-184. 
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Introdução: A tuberculose consiste de uma doença infectocontagiosa crônica, com caráter 
zoonótico, de notificação obrigatória, responsável por prejuízos econômicos na pecuária 
(TODESCHINI et al., 2018). Em bovinos, é normalmente causada pelo Mycobacterium bovis, 
menos frequentemente pelo M. tuberculosis, bacilo álcool-ácido resistente que tem como principal 
via de infecção o sistema respiratório. Quando aparentes, os sinais clínicos compreendem tosse, 
emagrecimento, corrimento nasal e em casos de comprometimento do sistema nervoso, os sinais 
variam conforme as lesões. A neurotuberculose em bovinos, considerada rara e com poucos casos 
descritos, consiste na tuberculose que afeta o sistema nervoso central (BARROS et al., 2006). O 
presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de tuberculose em bovino com envolvimento 
do sistema nervoso central, diagnosticado pelo Laboratório de Patologia Animal da Universidade 
de Passo Fundo, caracterizando seus achados anatomopatológicos e imuno-histoquímicos.

Metodologia: O caso ocorreu em um bovino, macho de 2 anos de idade, da raça Aberdeen 
Angus, que apresentava anorexia, emagrecimento e apatia. O animal veio a óbito e o cadáver foi 
encaminhado para a realização de necropsia no Laboratório de Patologia Animal da Universidade 
de Passo Fundo. À abertura da cavidade torácica, o pulmão estava aderido à pleura parietal e o 
diafragma continha focos de aspecto granulomatoso. Os linfonodos mediastínicos, submandibular 
e retrofaríngeo continham granulomas de aspecto arenoso aos cortes. À abertura da traqueia e 
brônquios, foi constatado edema. No coração e rim havia presença de pequeno granuloma. O 
cérebro e cerebelo estavam congestos e apresentavam pequenos granulomas na meninge. Amostras 
de todos os órgãos, incluindo medula espinhal, foram coletadas e fixadas em formalina a 10% 
tamponada, sendo processadas e coradas pela hematoxilina e eosina. Os achados histopatológicos 
consistiram de broncopneumonia granulomatosa multifocal a coalescente acentuada, linfadenite 
granulomatosa, por vezes piogranulomatosa, multifocal a coalescente acentuada. Já o cérebro, 
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apresentava meningite granulomatosa, por vezes piogranulomatosa, multifocal moderada, além 
de espongiose no córtex. A medula espinhal apresentava meningite granulomatosa focalmente 
extensiva moderada. Em cortes de pulmão, foi realizada a coloração de Ziehl-Neelsen, nos 
quais verificou-se a presença de bacilos álcool- ácido resistentes (BAAR). Foi realizado, ainda, 
exame imuno-histoquímico em linfonodo mediastínico e cérebro verificando-se imunomarcação 
para Mycobacterium spp. Embora o isolamento bacteriano com caracterização do agente seja 
considerado como “padrão ouro” para o diagnóstico definitivo da tuberculose (ARANAZ et al., 
1996), não foi possível realizar esse exame no presente caso e a imuno-histoquímica consistiu de 
uma excelente ferramenta diagnóstica, corroborando com Konradt et al. (2016), que obtiveram 
diagnóstico de tuberculose por meio desse método em bovinos com neurotuberculose e tuberculose 
gastrointestinal. Cabe destacar que os sinais clínicos neurológicos, embora não apresentados pelo 
animal, desenvolvem-se lentamente, e, quando as lesões são localizadas na medula espinhal, estas 
caracterizam-se por incoordenação dos membros pélvicos com quedas e paresia. Em casos de lesões 
encefálicas, são observados sinais como convulsões, cegueira e opistótono, os quais provavelmente 
ocorreriam se o curso clínico fosse, ainda, mais crônico. Além disso, quando a tuberculose cursa 
com lesões do sistema nervoso central, estas localizam-se principalmente nas meninges (BARROS 
et al., 2006), o que foi constatado desde a necropsia como descrito neste caso.

Conclusão: Cabe destacar a importância da realização do exame anatomopatológico para 
elucidar o diagnóstico. Além deste, a imuno-histoquímica consiste de uma ferramenta diagnóstica 
complementar, imprescindível em casos como este, no qual não foi possível realizar isolamento 
bacteriano. A tuberculinização é a técnica recomendada para diagnóstico alérgico da doença.

Referências: ARANAZ, A.; LIÉBANA, E.; PICKERING, X. et al. Use of polymerase chain reaction in the 
diagnosis of tuberculosis in cats and dogs. Vet. Rec., v.23, p.276-280, 1996.

BARROS S.L.C.; DRIEMEIER, D.; DUTRA, I.S.; LEMOS, R.A.A. Doenças do sistema nervoso de bovinos no 
Brasil. Montes Claros, MG: Vallée, 2006, 207 p.

KONRADT, G.; BASSUINO, D. M.; BIANCHI, M. V. et al. Neurotuberculosis in cattle in southern Brazil. 
Tropical animal health and production, 48(5), 1089-1094, 2016.

TODESCHINI, B.; COSTA E. F.; NETO W. S. et al. Ocorrência de brucelose e tuberculose bovinas no Rio 
Grande do Sul com base em dados secundários. Pesq. Vet. Bras 15-22, jan. 2018. 
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Introdução: A presente pesquisa funda-se em um viés reflexivo acerca da relação entre língua e 
sociedade a partir dos embasamentos teóricos do linguista Émile Benveniste. Sendo assim, destaca-
se que o objetivo deste trabalho é evidenciar o elo necessário que há entre o eu e tu enquanto 
falantes, considerando: a) a relação entre língua e sociedade uma ao lado da outra e b) a prática 
social enquanto um exercício de língua na relação de comunicação inter-humana, revelando usos 
particulares que os sujeitos falantes fazem da língua. 

Metodologia: A abordagem acerca do elo necessário que há entre língua e sociedade é feita 
a partir de leituras e discussões teóricas acerca dos conceitos – língua e sociedade –, tomando 
como pano de fundo o texto “Estrutura da língua e estrutura da sociedade”, produzido em 1968, 
que integra o Problemas de Linguística Geral II, do linguista Émile Benveniste. Nesse texto, 
o linguista busca desenvolver uma reflexão acerca dos conceitos de língua e de sociedade e o 
que está implicado, ou não, na relação de ambos os conceitos, enfatizando os níveis histórico e 
fundamental da língua e da sociedade. Essa discussão, nesta pesquisa, é necessária, uma vez que, 
como diz Benveniste, língua e sociedade “nasceram da mesma necessidade”, o que nos faz olhar 
para esses conceitos com atenção. Com isso, em um primeiro momento, faremos uma breve revisão 
teórica sobre esses principais conceitos enunciativos discutidos pelo linguista, suas implicações e 
relações, para posteriormente desenvolver uma possível análise em que esses conceitos possam ser 
aplicados e discutidos em outra dimensão: teórico-prática. 

Conclusão: Infere-se que a pesquisa se funda em um viés reflexivo a partir dos embasamentos 
teóricos de Émile Benveniste e está em desenvolvimento. Portanto, precisa de maiores elucidações 
e aprofundamentos, uma vez que a proposta de reflexão acerca do elo língua e sociedade é 
necessária nos estudos benvenistianos, visto que o discurso revela os usos particulares que os 
sujeitos falantes fazem da língua.

Referências: BENVENISTE, E. Estrutura da língua e estrutura da sociedade. In: ______. Problemas de 
linguística geral II. Campinas, SP: Pontes, 1989. p. 93-104.



Página 1768

FLORES, V. do Nascimento. Introdução à teoria enunciativa de Benveniste. 1ª ed, São Paulo: Parábola, 2013.



Página 1769

INFRAESTRUTURA VERDE E AZUL E OS DESAFIOS DA 

IMPLEMENTAÇÃO DESSES SISTEMAS NAS CIDADES.

Autor Principal: Ricardo Lanfredi Peruzzolo

rricardo.rlp@gmail.com

Coautores: Ricardo Lanfredi Peruzzolo; Lucas Braun Bressan; Vanessa Garbini; Alex Possebon Segalin; 
André Machado

Orientador: Marcia Cristina Hunter

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Iniciação Científica

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: As demandas do processo de desenvolvimento das cidades redesenharam a 
paisagem ao longo dos anos, essa nova paisagem escondeu e limitou condicionantes, que são 
fundamentais para a formação dessas cidades, que é a Infraestrutura Verde e Azul. Trata-se do 
conjunto de sistemas naturais, que relaciona as áreas verdes e as águas urbanas. Diante do contexto 
apresentado, o problema que orienta este estudo fica definido com os seguintes questionamentos: 
Quais os desafios na implementação dos sistemas de infraestrutura verde e azul e como podemos 
soluciona-los? Desta forma, o estudo desenvolvido busca analisar a metodologia para implantação 
das infraestruturas verde e azul. As pesquisas e projetos que desenvolvem a aplicação dessa 
infraestrutura, não se apresentam executados na maioria dos centros urbanos, alguns fatores que 
contribuem para a ausência dessa infraestrutura no cenário cotidiano da população é a falta de 
planejamento ou recursos e a demora para renovação dos recursos naturais.

Metodologia: A metodologia proposta neste trabalho tem como objetivo analisar os aspectos e 
fatores que influenciam e muitas vezes atrapalham na implantação da infraestrutura urbana verde 
e azul, além de investigar os problemas que possam ser encontrados na implantação do projeto, 
por meio de revisão bibliográfica e estudo de caso. Incialmente trabalhou-se a revisão bibliográfica 
sobre o tema, conceituação e aplicação. Em sequência realizou-se um estudo de caso sobre o projeto 
para a “39th Avenue Greenway Opens In Cole & Clayton Neighborhoods” em Denver, Colorado 
nos Estados Unidos; analisando a relações entre o projeto e a sua implementação. Ao longo dos anos, 
o crescimento e o desenvolvimento dos centros urbanos redesenharam a paisagem, as condições 
ocultas e limitadas desta nova paisagem foram e continuam a ser a base destes centros urbanos, 
ou seja, a infraestrutura verde e azul. “Historicamente, o homem usufruiu dos seus recursos para 
posteriormente escondê-los na cidade, que cresceu sem dar-se conta da importância do potencial 
ecológico e ambiental de seus rios.” (MORSCH et al., 2017, p. 305) Desta forma, na virada da última 
década, ocasionada pela crescente consciência da necessidade de uma abordagem de sistemas mais 
integrada para a gestão das infraestruturas verdes e azuis, surgiu o termo Infraestrutura “Verde 
e azul” (LAMOND, EVERETT; 2019). O Manual de desenho urbano e obras viárias de São Paulo 
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(2021), conceitua essa infraestrutura verde e azul como sendo um conjunto de sistemas naturais 
da cidade, relacionados às áreas verdes e às águas urbanas e que integra as funções ambientais, 
hidráulicas, paisagísticas e sociais. “Dentro da malha urbana das cidades, um exemplo são os 
parques lineares: implantados às margens de rios, córregos ou canais, combinam a vegetação 
das margens (verde) com as águas escoadas nas calhas e retidas nas várzeas inundáveis (azul)” 
(MANUAL DE DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DE SÃO PAULO, 2021, capítulo 6). Com 
isso, podemos definir que a infraestrutura Verde e Azul é o sistema que faz o uso da infraestrutura 
azul (rios, lagos entre outras), para interligar as infraestruturas verdes (jardins, praças, parques 
e etc.) criando assim conexões entre os pontos dessa infraestrutura e unindo-as em um único 
elemento(rede). Existem projetos dessas infraestruturas sendo implantadas como exemplo de 
infraestrutura verde e azul, temos o projeto do “39th Avenue Greenway Opens In Cole & Clayton 
Neighborhoods” em Denver, Colorado nos Estados Unidos; que está sendo implantado. Porém 
os resultados propostos pelo projeto ainda não foram alcançados. As dificuldades encontradas na 
implementação do projeto em Denver, se dão por diversos fatores, entre eles podemos citar o custo 
de US $ 300 milhões e a escala do projeto que é um dos mais inovadores em Denver, que inclui 
uma nova descarga do rio e melhoria do parque, uma via verde linear e um campo de golfe urbano 
melhorado abrangendo uma área de oito comunidades. (LIVABLE CITIESTUDIO, 2020).

Conclusão: Conclui-se que esse tipo de infraestrutura pode trazer inúmeros benefícios aos 
centros urbanos, através da melhor ambiência humana, drenagem pluvial, da proteção dos 
recursos hídricos, redução do efeito de ilhas de calor e do aumento da fauna e da flora. Porém, 
pode-se afirmar que ainda são poucos os projetos que chegam a ser desenvolvidos se comparados 
com a demanda global por sustentabilidade.

Referências: MORSCH, M. R. S.; MASCARÓ, J. J.; PANDOLFO, A. Sustentabilidade urbana: recuperação 
dos rios como um dos princípios da infraestrutura verde. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 17, n. 4, p. 
305-321, out./dez. 2017. ISSN 1678-8621. 

LAMOND; Jessica, EVERETT; Glyn. Sustainable Blue-Green Infrastructure: A social practice approach 
to understanding community preferences and stewardship, Landscape and Urban Planning, v. 191, p. 
novembro de 2019, ISSN 0169-2046. 

FRANÇA, Elisabete et al, (org.). Manual de desenho urbano e obras viárias de São Paulo. fevereiro de 2021.

39TH Avenue Greenway: Denver, Colorado. [S. l.], 2018. Disponível em: http://livablecitiesstudio.com/
project/39th-avenue-greenway/
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Introdução: De acordo com Assunção (2017), entende-se que corpo estranho é a presença 
de um objeto no interior do organismo ocasionando alterações na fisiologia ou alojando-se 
nos tecidos. Os sinais clínicos comumente encontrados nos animais acometidos são salivação 
excessiva, regurgitação e disfagia. O diagnóstico é baseado no histórico do paciente e em exames 
complementares, podendo ser confirmado através da radiografia simples, radiografia contrastada, 
endoscopia e ultrassonografia (ASSUNÇÃO, 2017; FERNANDES ET AL., 2017). Uma vez que o 
corpo estranho tenha sido localizado, comumente é necessária sua remoção por meio de endoscopia 
digestiva ou por intervenção cirúrgica (FERNANDES ET AL., 2017). Objetivou-se relatar um caso 
de remoção de corpo estranho através de endoscopia digestiva alta em um paciente canino.

Metodologia: Foi atendido em um Hospital Veterinário do Norte Gaúcho, um canino, fêmea, 
da raça shih-tzu, pesando 7,9kg, de nove anos de idade com histórico de êmese, anorexia e adipsia 
há um dia, após a ingestão de um osso de gado de aproximadamente 5cm. O animal havia sido 
atendido em outra clínica veterinária, onde foi prescrito dipirona e citrato de maropitant, contudo 
não se observou melhora do quadro. Durante o exame clínico não foram encontradas alterações 
dignas de nota. A paciente foi internada e procedeu-se a coleta de sangue para realização de 
hemograma completo e perfil bioquímico (albumina, ALT, FA, ureia, creatinina). Os resultados se 
apresentaram dentro dos valores de referência. Como forma de auxiliar no diagnóstico, se realizou 
exame de radiografia esôfago torácico, através do qual foi possível confirmar a presença de um corpo 
estranho localizado na região do esôfago. A paciente, então, foi encaminhada ao bloco cirúrgico 
para procedimento de endoscopia digestiva alta para a remoção do mesmo. A anestesia inalatória 
foi empregada por meio do circuito de baraka sem reinalação, sem nenhuma alteração durante 
o transcirúrgico, mantendo os parâmetros avaliados dentro dos valores esperados. Durante o 
procedimento, realizou-se a esofagoscopia, a qual permitiu identificar e localizar o corpo estranho 
caudal à base cardíaca, próximo à entrada da cárdia. Com o auxílio da pinça endoscópica e pinça 
babcock, o corpo estranho foi pinçado e tracionado. Após a retirada do osso (costela bovina), 
a mucosa esofágica foi inspecionada e se constatou a presença de úlcera e áreas de necrose. 



Página 1772

Também foi realizado a gastroscopia, mas não se visualizaram alterações. A paciente permaneceu 
internada durante as 24 horas após o procedimento, recebendo sucralfato 1g/animal/TID/VO, 
com a finalidade de proteger a mucosa esofágica lesionada. Após sua alta recebeu prescrição para 
tratamento em casa com uso do sucralfato na mesma dose (TID/VO), dipirona (25mg.kg-1/VO/
TID), gaviz (1,25mg.kg VO/SID) meloxicam (0,12mg.kg VO/SID) e stomorgyl (1,25 mg.kg VO/
SID). A remoção do corpo estranho por meio da endoscopia esofágica proporcionou ao paciente 
um prognóstico favorável, visto que não se fez necessário o procedimento de toracotomia para 
retirada do material. De acordo com Fernandes et al., (2017), a ocorrência de corpos estranhos 
esofágicos é comum na espécie canina, tendo maior ocorrência em animais jovens. O caso revela 
que a ingestão de materiais, como ossos de gado e galinha, pode contribuir para ocorrência da 
urgência independentemente da idade.

Conclusão: A intervenção imediata através da endoscopia esofágica permitiu a retirada do 
corpo estranho, evitando intervenção cirúrgica ou complicações mais severas no paciente, como a 
perfuração esofágica secundária. 

Referências: SÁ, T. C.; FERNANDES, E. P. A.; BORGES, J. L.; LANDI, U. N.; TRINDADE, A. B.; 
SINHORIN, A. L.; OTUTUMI, L. K. Corpo estranho esofágico em paciente canino – relato de caso. Arq. 
Ciênc. Vet. Zool. UNIPAR, Umuarama, v. 20, n. 3, p. 179-182, jul./set. 2017.

ASSUNÇÃO, Glauber Algarve. Corpos estranhos esofágicos em cães e gatos: revisão de literatura. 
Faculdade de Veterinária, UFRGS, Porto Alegre. 2017.
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Introdução: A COVID-19 causa febre, falta de ar, mialgias, cefaleia, tosse e desconforto 
respiratório. Além de ser uma emergência de saúde física, também são evidenciados os riscos para 
saúde mental da população e necessidade de novas condutas para as manifestações. A situação 
de isolamento social, medo da doença, incerteza de tratamento e sentimento de exclusão são os 
estressores relatados pelos pacientes e contribuem negativamente para as manifestações psíquicas. 
Os sentimentos negativos podem levar a um risco de problemas psiquiátricos, principalmente, 
sintomas depressivos. Destaca-se, a grande necessidade de estudar e identificar as manifestações 
psíquicas para melhor atendimento dos pacientes. Logo, é provável que tanto a infecção pelo vírus 
quanto às medidas epidemiológicas de isolamento social possam levar a mudanças nos circuitos 
psico-neuro-endócrino-imunes, com impacto no aparecimento ou evolução de deficiências de 
saúde mental em indivíduos infectados (Raony et al., 2020).

Metodologia: O estudo é do tipo revisão integrativa, contemplando estudos experimentais e 
não-experimentais para uma análise das manifestações psíquicas de pacientes acometidos pela 
COVID-19. Foi realizada a busca por artigos nas bases de dados eletrônicas Scopus, MEDLINE, 
Web of Science e PePSIC, no período comprometido entre setembro e dezembro de 2020. A 
busca também utilizou-se das dos descritores na língua inglesa, por exemplo, “depression”, 
“coronavirus infections” e “mental health”. Os critérios de inclusão adotados foram para estudos 
observacionais, estudos que tiveram como desfecho a análise de algum aspecto da saúde mental 
(como sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, qualidade de vida, entre outros), estudos 
que foram realizados com indivíduos acometidos pela COVID-19 (podendo ser durante o período 
da doença ou após). Os critérios de exclusão adotados foram para estudos que investigaram a 
abordagem farmacológica, estudos realizados com indivíduos não diagnosticados com COVID-19, 
estudos relacionados com outras patologias e estudos com outros delineamentos. Neste estudo, 
foram analisados os dados de 1232 indivíduos acometidos pela COVID-19 (689 homens e 543 
mulheres), com média de idade de 46.33 ± 13.10 anos. A prevalência de sintomas psiquiátricos em 
indivíduos acometidos pela COVID-19 variou, sendo mais frequente de algum distúrbio do sono/
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insônia, a ansiedade e a depressão, respectivamente. Ainda outros foram observados, tais como 
a irritabilidade, o transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas compulsivos e obsessivos 
e o estresse. Esta caracterização dos grupos reitera os achados de estudos anteriores, onde as 
morbidades psiquiátricas variam de 10% a 35% no estágio pós-doença (Rogers et al., 2020). A insônia 
é um importante problema de saúde associado a uma grande carga psicológica, sendo observado 
em um contingente de 45% dos indivíduos acometidos por COVID-19. Em um estudo realizado na 
população geral observou-se uma prevalência de 37,6% dos participantes, sendo que as mulheres e 
pessoas residentes em áreas urbanas foram mais vulneráveis a problemas de sono. Isto demonstra 
que indivíduos acometidos pela COVID-19 podem apresentar uma prevalência maior de sintomas 
relacionados a algum distúrbio do sono, como a insônia, em comparação a população geral, sendo 
que em nossos achados observamos uma prevalência de distúrbio do sono em 70% da amostra e 
de insônia em 45% da amostra. Sendo assim, mesmo que os grupos entrevistados tenham critérios 
de inclusão diferentes, as manifestações psíquicas são altas e merecem atenção e estudo. 

Conclusão: A prevalência de manifestações psíquicas em indivíduos acometidos pela COVID-19 
é alta, taxas de distúrbio do sono, ansiedade e depressão.Outros sintomas são observados, 
irritabilidade, transtorno de estresse pós-traumático, sintomas compulsivos e obsessivos e estresse. 
Assim, há necessidade de identificar precocemente as sequelas psiquiátricas nos indivíduos 
acometidos e intervir sobre as mesmas.

Referências: RAONY, Ícaro, de Figueiredo; Camila Saggioro, PANDOLFO; Pablo, GIESTAL-DE-ARAUJO 
et al. Psycho-Neuroendocrine-Immune Interactions in COVID-19:Potential Impacts on Mental Health. 
Frontiers in Immunology, v.11,n.1,p.1,may. 2020. 

ROGERS, Jonathan P.; CHESNEY Eduard; OLIVER, Dominic et al. Psychiatric and neuropsychiatric 
presentations associated with severe coronavirus infections:a systematic review and meta-analysis with 
comparison to the COVID-19 pandemic. The Lancet Psychiatry,v.7, n.7, p. 611–627,july. 2020.
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Introdução: O presente trabalho tem por objetivo analisar o instituto da seguridade social no 
Brasil e a necessidade de concretizar os direitos dos beneficiários. Justifica-se a importância do 
tema tendo em vista às mudanças e atualizações que constituem a dinâmica da vida dos povos. 
Cumpre destacar que isso acontece também nas normas que organizam e regem as relações 
jurídicas. Assim, a organização estatal implica constante atenção e adequação das leis que 
asseguram sua organização, bem como, das que garantem direitos, segurança jurídica e dignidade 
para as pessoas. As reformas e supressões devem ponderar garantias tanto do Estado, quanto 
das pessoas. No entanto, no que tange as regulamentações do sistema de previdência nacional, 
nos últimos anos se avolumaram as interferências políticas. Nesse sentido, objetiva-se avaliar as 
modificações ocorridas na previdência e a necessidade de aplicação do princípio da vedação do 
retrocesso social.

Metodologia: A primeira vez em que se trata da proteção ao indivíduo ocorre na Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789 (CASTRO, 2020, p. 61). No Brasil, a previdência 
social faz parte da seguridade social. O art. 6º da CF enumera os direitos sociais e dentre eles 
está a seguridade social, composta pelo direito à saúde, pela assistência social e pela previdência 
social (SANTOS, 2019, p. 52). A CF prevê duas formas de regimes de previdência social: Regime 
Público e Regime Privado. À luz do envelhecimento populacional e das tentativas de adequações 
legislativas, a Previdência Social ganha voz no dia a dia das pessoas, páginas nos meios de 
comunicações e cadernos acadêmicos. Esse debate ultrapassa questões puramente econômicas 
e perpassa a garantia constitucional dos direitos fundamentais e essenciais para a dignidade 
da pessoa humana. No Brasil existe um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A Previdência Social é um programa 
de seguro obrigatório que visa garantir uma renda básica para o contribuinte e sua família contra 
riscos econômicos. Nacionalmente, a primeira legislação previdenciária foi a Lei Eloy Chaves de 
1923 que assegurava os ferroviários garantindo-lhes uma renda mensal na velhice. Com o passar 
dos anos tal Lei foi evoluindo, abrangendo outros setores e em 1966 foi unificada através do INPS 
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(Instituto Nacional de Previdência Social). Em 1988 a CF garantiu a aposentadoria como um 
direito de todos os cidadãos e em 1990 o INPS é substituído pelo INSS em que são inclusos todos 
os trabalhadores formalizados. São recolhidas diretamente ou através de seus empregadores, 
contribuições previdenciárias destinadas ao Fundo de Previdência, exceto para os servidores 
públicos, para os quais, existem sistemas previdenciários próprios. Além do Regime Geral de 
Previdência Social existe o plano de previdência complementar, a Previdência Privada. O artigo 
201 da CF estipula a obrigatoriedade de contribuição de todos os trabalhadores para Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS). As regras da Previdência Social são definidas pelo governo 
e são suscetíveis a mudanças ao longo do tempo. A positivação das garantias previdenciárias na 
CF confere certa estabilidade jurídica para o assegurado. No entanto, isso não significa que as 
regras estejam imunes a mudanças e atualizações que, por vezes alargam, por vezes confirmam 
e, em outras restringem direitos. “A ordem jurídica constitucional e infraconstitucional não pode 
‘voltar para trás’ em termos de direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao princípio do não 
retrocesso social” (SANTOS, 2019, p. 213). Para reduzi-lo faz se necessária interferência no texto 
constitucional. A Previdência Social, tem segurança constitucional, que é importante, mas não é 
absoluta. O princípio da vedação do retrocesso, continua sendo um desafio constante mesmo com 
a criação de normas e estatutos (QUEIROZ, 2006). 

Conclusão: Destaca-se a importância de construir meios que regulamentem a capacidade dos 
poderes públicos em reduzir ou suprimir direitos alcançados. Também, considerando ser a CF 
principiológica, é importante aplicar o princípio da vedação do retrocesso social para coibir ataques 
aos direitos sociais e efetivar a dignidade humana.

Referências: BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 jul. 2021.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2020.

QUEIROZ, Cristina. O Princípio da Não Reversibilidade dos Direitos Fundamentais Sociais. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2006.

SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
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Introdução: Para dar conta da competitividade em empreendimentos rurais que se inserem em 
novos negócios, o planejamento estratégico oferece suporte para o alcance de objetivos futuros. Ele 
compreende aspectos importantes de análise que parte da razão de existir da empresa, definição 
da missão, análise ambiental, definição de objetivos, metas e estratégias a serem perseguidas. O 
objetivo da pesquisa é elaborar um planejamento estratégico para a Propriedade Rural Agro & 
Fish, localizada no município de Mormaço-RS, que iniciou a criação de tilápias em 2019. Como 
objetivos específicos, define-se a criação da missão, visão, análise interna e externa, objetivos, 
metas e estratégias para a propriedade rural. Como justificativa, destaca-se que, por se tratar de 
uma propriedade rural que se insere em um setor particular, a adoção de ferramentas de gestão 
contribui para as decisões atuais e futuras, bem como oferece um conjunto de informações 
estratégicas para empreendimentos do agronegócio.

Metodologia: Para alcançar os objetivos, realizou-se uma pesquisa exploratória, com dados 
qualitativos e quantitativos coletados em 2021, sendo os dados fornecidos pelo proprietário do 
empreendimento e analisados à luz da literatura. A Propriedade Rural Agro & Fish possui uma 
área total de 56 ha, administrada pela família, produzindo tilápia, soja, trigo e milho que geram 
renda e sustento para seus membros. A missão indica onde a empresa quer chegar e a sua razão de 
existir (OLIVEIRA, 1997). Recomenda-se como missão: “Produzir com altos patamares alcançando 
tecnologia, produtividade, rentabilidade, profissionalização gerencial, preservando os recursos 
naturais para uso das gerações futuras”. A visão representa um cenário ou horizonte desejado 
pela empresa para atuação. Segundo Oliveira, (2005) Sugere-se: “Ser referência na produtividade 
de grãos e na produção de tilápias no município de Mormaço e região até 2026”. O diagnóstico 
externo envolve os mercados que estão dentro do ambiente da empresa, características atuais, 
perspectivas e tendências futuras, além das oportunidades e ameaças (PADILHA et al, 2010). A 
análise evidenciou predominância de oportunidades (aumento do consumo per capita de pescados, 
políticas para o setor, estabilidade econômica) em detrimento de ameaças (consumo de alimentos 
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processados e queda de barreiras comercias e poder de barganha dos compradores). Para Silva 
(2013), o diagnóstico interno tem por objetivo identificar os pontos fortes e fracos da organização. 
A análise destacou a predominância de pontos fortes relacionados à área de marketing, produção, 
recursos humanos e tecnologia; e, como pontos fracos, as finanças, com destaque para controles, 
orçamentos e custos de produção. A identificação dos pontos fracos e fortes da empresa rural, 
contribuiu para a identificação da viabilidade de alternativas para sua gestão. Identificou-se 
que o posicionamento estratégico da empresa rural é o de desenvolvimento, respaldando-se 
no fato de haver predominância de pontos fortes e oportunidades, sendo possíveis estratégias 
recomendadas as de prospecção de novos mercados e adoção de novas tecnologias e técnicas de 
produção. Isso significa que a combinação desses dois eixos (mercadológico e tecnológico) permite 
ao administrador construir novos negócios no mercado. Conforme identificado na pesquisa, a 
Propriedade Rural Agro & Fish não possuía uma logomarca representativa de sua atividade, 
sendo essa demanda do proprietário atendida e elaborada proposta, uma estratégia apoiada na 
comunicação, procedência e qualidade do produto comercializado no mercado. A partir dos 
dados, sugere-se como objetivo a construção e legalização de um abatedouro para as tilápias com 
marca registrada. Como meta, delimita-se um total de 20 mil tilápias até final de 2022. Quanto à 
estratégia, sugere-se investimentos em máquinas, equipamentos, técnicas de produção e P,D&I em 
novos produtos à base da tilápia.

Conclusão: A pesquisa foi instigante em termos de compreensão da importância do planejamento 
estratégico no apoio à decisão em uma empresa rural. Pertinente é o desenvolvimento de um 
plano de negócio para a implantação do abatedouro de tilápias, ferramenta importante no campo 
do empreendedorismo que oferece insights para uma melhor performance, especialmente os 
empreendimentos relacionados ao agronegócio.

Referências: COSTA, E. A. Gestão estratégica: da empresa que temos para a empresa que queremos. São 
Paulo: Saraiva, 2007

HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. Administração estratégica: competitividade e 
globalização. São Paulo: Thomson Learning, 2008.

OLIVEIRA, D. P. R. Excelência na administração estratégica: a competitividade para administrar o futuro 
das empresas: com depoimentos de executivos. São Paulo: Atlas, 1997.

PADILHA, A. C. M.; GOMES, A. G.; MATTOS, P.; RODRIGUES, R. G.; GOLLO, S.S. O desenvolvimento 
do diagnóstico estratégico em propriedades rurais do agronegócio: análise ambiental em uma propriedade 
rural familiar. Ingepro: Inovação, Gestão e Produção, v. 2, p.57-68, jun. 2010.
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Introdução: O Acampamento da Criança com Diabetes (ACD) é um projeto de extensão 
que busca a promoção da qualidade de vida e o autocuidado orientando às crianças e jovens 
portadores do Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), bem como às suas famílias, por meio de vivências 
e experiências lúdicas. Além de possuir um corpo de profissionais capacitados, conta com a 
colaboração de extensionistas voluntários de diversas áreas acadêmicas, os quais organizam e 
proporcionam atividades durante o ano. A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada 
como estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização na área da saúde. O trabalho 
em equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho coletivo que resulta na 
relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes 
áreas profissionais (PERDUZZI, 2001). 

Metodologia: Este trabalho é um relato de experiência sobre o trabalho em equipe multidisciplinar 
no ACD e sua importância, tanto para as crianças e suas famílias participantes do projeto quanto 
para os extensionistas. A American Diabetes Association (2021) prevê, em sua diretriz, que uma 
equipe multiprofissional composta por especialistas treinados deve atender pacientes jovens com 
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e prestar apoio às suas famílias, sendo essencial a educação e o 
apoio para o cuidado do diabetes e para a terapia nutricional, além de assistência psicossocial. 
O ACD é voltado para as crianças e jovens portadores de DM1. Dessa forma, o projeto visa a 
conscientização das crianças e suas famílias, promovendo o autocuidado e uma melhor qualidade 
de vida. Os acadêmicos membros são das mais diversas áreas, como medicina, farmácia, direito, 
jornalismo, nutrição, educação física e enfermagem. Isso possibilita uma troca de informações 
importantíssimas para todos, já que em DM1 a equipe multidisciplinar é de suma importância 
para o tratamento. A qualidade da informação transmitida revela o quanto o projeto de extensão 
ACD trabalha para auxiliar na promoção da qualidade de vida dos portadores de DM1 e de suas 
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famílias, bem como o aprendizado e lição de vida passado para os extensionistas. Entender que 
existem várias áreas fundamentais para o manejo e tratamento de uma só doença, ou de um só 
paciente, é um princípio básico e fundamental para todos os profissionais de saúde, que possibilita 
assegurar o cuidado à saúde de maneira mais integral e abrangente. Apoiado nisso, ratifica-se 
o modelo multidisciplinar empregado no desenvolvimento das atividades do ACD, que através 
de um plano de atuação e trabalho integrado possibilita diferentes abordagens de questões 
específicas. Isto eleva a qualidade e a eficácia da assistência em saúde, de modo que possibilita o 
alcance de melhores resultados, tendo em vista o propósito de promoção da educação em saúde e 
direcionamento de intervenções voltadas à promoção e transmissão de conhecimentos acerca de 
uma temática tão predominante socialmente, como é o DM1. Atrelado a isso, destaca-se, ainda, o 
protagonismo estudantil no que tange à elaboração, planejamento, desenvolvimento e execução 
do projeto de extensão, impactando positivamente na graduação e significando um processo de 
implicação na formação profissional. O trabalho em equipe multidisciplinar proporciona também 
uma troca mútua de aprendizado entre áreas que até então permaneciam isoladas, isso não só 
contribui para a formação acadêmica dos voluntários, por meio da troca de conhecimento, como 
também para a ampliar a capacidade de relacionar-se com outras áreas e pessoas, o que é, hoje, 
fundamental para todo profissional.

Conclusão: A inserção de uma equipe multidisciplinar permite maior dinamismo no 
desenvolvimento das atividades, decorrente da possibilidade de diferentes perspectivas e 
embasamentos atuarem concomitantemente na tomada de decisões; proporcionando uma escuta 
mais sensível e atenta por parte da equipe. Além disso, permite construir e promover o incentivo 
às práticas multidisciplinares desde a graduação. 

Referências: AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Children and adolescents: standards of medical 
care in diabetes — 2021. Diabetes Care, v. 44, n. Supplement 1, p. S180-S199, 2021.

PEDUZZI, Marina. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. Revista de saúde pública, v. 35, 
p. 103-109, 2001.
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Introdução: O presente projeto está sendo estruturado com o objetivo de promover o uso 
racional de tecnologias de cuidado em saúde, por meio de diferentes estratégias de comunicação, 
seguindo os princípios da integralidade do cuidado; educação interprofissional e trabalho em 
equipe; educação permanente em saúde; autonomia dos sujeitos cuidados e cuidado centrado na 
pessoa. O cuidado em saúde não se dá somente a partir da aplicação de uma técnica, a produção 
de cuidado é um processo, que responde às especificidades de cada situação, articulando o social 
concreto nas possibilidades científicas. Neste sentido serão realizadas atividades pautadas na 
promoção da qualidade de vida e de hábitos saudáveis dos indivíduos e das comunidades, por 
meio de tecnologias de cuidado, tendo como estratégias prioritárias.

Metodologia: O fazer extensão deve estar pautado em especial nas ações e processos que 
promovem interações sociais entre os sujeitos, portanto, o escopo do presente projeto amplia as 
possibilidades de atuação, uma vez que engloba as tecnologias leves que são as das relações, do tipo 
produção de vínculo, autonomização, acolhimento, escuta, onde a ética do exercício profissional e 
a relação com os usuários do serviço adquirem importância sendo reconhecido como protagonista, 
com maiores possibilidades de atuar e interagir. Já as leve duras dizem respeito aos saberes dos 
núcleos profissionais, que operam no processo de trabalho em saúde, que exercitam o raciocínio 
clínico, fator essencial para o cuidado em saúde em qualquer nível de atenção, não menos 
importantes também consideramos as tecnologias duras que se referem ao uso de equipamentos 
tecnológicos do tipo máquinas, normas e estruturas organizacionais. Considerando o caráter 
interprofissional do processo de cuidado em saúde, o projeto conta com 5 acadêmicos (2 bolsistas 
e 3 voluntários) dos cursos de medicina, enfermagem, nutrição, educação física e farmácia; e 2 
professoras orientadoras. Neste contexto é possível realizar um trabalho interprofissional e 
promover práticas colaborativas e em especial nos serviços de saúde, oportunizando o cuidado 
integral aos usuários dos serviços de saúde e a promoção de saúde na comunidade. O projeto teve 
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seu início em maio de 2021, as reuniões devido a pandemia, aconteceram semanalmente de forma 
remota pelo google meet. A cada encontro traçamos metas e estratégias para a realização das 
ações, até o momento foram realizadas nove reuniões e participação dos seminários integradores 
promovidos pela Divisão de Extensão. Neste contexto de pandemia ainda de forma remota, um 
dos primeiros recursos utilizados pela equipe foi a tecnologia leve (comunicação) confeccionando 
posts para as mídias sociais. O tema escolhido para os posts foi a Diabetes Mellitus, onde cada 
extensionista abordou a diabetes conforme a sua área de atuação, citando dicas e informações 
importantes para o bem estar e cuidado para este público.

Conclusão: A estruturação do projeto de forma interprofissional e online se tornou efetiva, no 
momento em que traçamos metas e estratégias para a elaboração das ações presenciais. Materiais 
digitais serão divulgados com informações sobre o cuidado em saúde. Projetos e ações serão 
colocados em prática de forma presencial assim que houver a possibilidade, diante a pandemia 
que enfrentamos.

Referências: .
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Introdução: A graduação é imersão na academia, movimento e compreensão de vivências 
extraclasse, com experiências diversas, por meio de pesquisa, ensino, extensão, grupos de estudos 
e eventos. A formação acadêmica vai além de aprender em sala de aula. Nesse sentido, àqueles 
que se interessam, a Iniciação Científica (IC) é uma das oportunidades de imersão na pesquisa e 
pretende a formação de profissionais melhor preparados, autônomos e com alto espírito crítico. 
Embora a participação nas práticas investigativas, a partir da sua democratização, implique 
diferencial na formação integral e ascensão acadêmica aos que por seus caminhos se aventuram, 
poucos estudantes participam da IC, como bolsistas ou voluntários. Tendo isso em mente, este 
trabalho visa apresentar o projeto Democratização da Iniciação Científica no Curso de Letras 
(UPF): ensino e aprendizagem da Língua Inglesa (LI), iniciado em 2021, cujo objetivo é sensibilizar 
os acadêmicos à IC, ampliando as oportunidades de sua participação.

Metodologia: Este trabalho de natureza qualitativa, descritivo, básico ancora-se em estudos 
teóricos aplicados para apresentar o referido Projeto em desenvolvimento no Curso de Letras 
UPF. Para Pinho (2017, p. 662) “A pesquisa na graduação pode ser um caminho para a autonomia 
intelectual do jovem, que passa a ter a possibilidade real de exercer sua criatividade e de construir 
um raciocínio crítico”. Assim, reforçamos que a IC na Graduação da Universidade de Passo Fundo 
(UPF) é demandada pela ação conjunta de vários agentes, dentre os quais estão os estudantes, que 
se reúnem tendo em vista a construção e disseminação do conhecimento. A IC possibilita conhecer, 
duvidar, investigar, refletir e desenvolver o espírito crítico, assim como transforma “aluno regular 
em um profissional capacitado a assumir na vida pós-acadêmica variadas funções e atividades com 
maior competência [...] habilidade” (site UPF) e, acrescenta-se aí, responsabilidade. Logo, abarca 
uma experiência única que envolve tanto dedicação e qualificação como o reconhecimento de que 
a Ciência pode e permite fazer mais àqueles que com ela se envolvem. O Projeto foi elaborado com 
a intenção de desenvolver o espírito crítico e científico dos voluntários, com o foco no processo 
de ensino e de aprendizagem de língua inglesa em diferentes espaços, integrando 15 acadêmicos 
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da graduação e 3 da pós-graduação em Letras da UPF, os últimos coorientadores do grupo. De 
acordo com Bernardi (2003, p. 1), “a experiência do contato com seu orientador, pós-graduandos 
e outros graduandos com suas experiências profissionais diversas, enriquece sobremaneira 
o aluno e, de forma rápida produz resultados surpreendentes em sua formação”. O grupo de 
voluntários iniciou as atividades em abril de 2021, com encontros mensais on-line, aos sábados à 
tarde. Ao longo do meses foram estudados e discutidos os temas pesquisa na área de LI, análise 
de textos científicos e delimitação de temáticas específicas. Cabe registrar, que o envolvimento 
de pós-graduandos enriquece o grupo, potencializando, também, o seu desenvolvimento como 
pesquisadores/orientadores. Para este semestre, os estudantes, em grupos menores, passam à 
construção de seus projetos e desenvolvimento dos estudos. O intuito é que os estudantes possam 
compreender como ocorre esse processo desde o início, todos os preceitos teórico-metodológicos 
que o envolvem e que delineiam e/ou aprofundem uma determinada área para a qual queiram 
contribuir cientificamente. Nossa proposta coaduna-se à ideia de que “[...] outro benefício da 
pesquisa para o aluno é que ela pode permitir a articulação entre os vários conhecimentos, ou seja, 
a pesquisa pode se constituir em um dos caminhos para a execução de projetos interdisciplinares, 
que envolvam, também, a superação da dicotomia teoria e prática” (PINHO, 2017, p. 662).

Conclusão: A IC fortalece a formação e as discussões em torno de problemas sociais e incentiva 
a busca por soluções concretas, promovendo o avanço da ciência. Reforça o valor do trabalho 
científico do professor e demais estudiosos das linguagens. A IC oportuniza “obter um instrumental 
para olhar a realidade, abstrair e elaborar conhecimento” (PINHO, 2017, p. 665)

Referências: UPF. Pesquisa e Inovação. Dis. em: https://www.upf.br/pesquisa-e-inovacao/pesquisa/
bolsas-de-iniciacao-cientifica. Ace. em: 1 ago. 21.

BERNARDI, M. M. A importância da Iniciação Científica e perspectivas de atuação profissional científica e 
perspectiva de atuação profissional. Pal. Biológico, SP, v. 65, n. 1/2, p. 101, jan./dez. 2003. 

PINHO, M. J. de. Ciência e ensino: contribuições da iniciação científica na educação superior. Avaliação, 
Campinas; Sor., SP, v. 22, n. 03, p. 
658-675, nov. 2017.
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Introdução: A presente pesquisa busca analisar a importância do trabalho feminino visando 
a diminuição da violência contra a mulher. Justifica-se a importância da pesquisa tendo em 
vista que a violência contra a mulher é um problema que ocorre em todas as classes sociais, que 
vem se arrastando por muitas décadas e amedrontando-as. Essa forma de violência é praticada 
pelo parceiro íntimo e traz inúmeros traumas para quem sofre, afetando principalmente a 
saúde emocional, física e sexual. Também tem impactado nos serviços de assistência em saúde 
e estendendo-se a inclusão no mercado de trabalho. O presente resumo visa contribuir para a 
discussão sobre o tema nas várias dimensões e tem como objetivo trazer a inclusão da mulher 
no mercado de trabalho, buscando a independência financeira e principalmente a igualdade de 
gênero, visando a diminuição da violência.

Metodologia: Antigamente a concepção de modelo familiar era entendido pela participação 
de um homem, uma mulher e seus respectivos filhos, diferenciando-se e hierarquizando-se a 
importância do ser masculino e do ser feminino no bojo familiar, sendo a mulher considerada 
como inferior ao homem. Por muitas décadas o conceito de mulher era associado a maternidade e 
a submissão aos seus maridos. Havia uma questão religiosa, cultural e patriarcal que moldava as 
famílias neste modelo de submissão das mulheres ao apresentarem na sociedade e isso demorou 
para mudar. Mas, lentas transformações vêm ocorrendo a fim de emancipar e empoderar o sexo 
feminino. A evolução se deu diante de manifestações feministas, que começaram a ganhar atenção 
nacional, e com estudos, que aos poucos trouxe um conceito universal e abstrato das mulheres. 
Porém, é possível ver o quão as mulheres ainda estão submissas, pois, muitas vezes se calam 
diante da violência doméstica para conservar seus relacionamentos, por vergonha e por medo 
de não conseguirem uma independência, principalmente financeira, fora dele. Ainda, fato que 
dificulta a entrada da mulher no ambiente laboral é a falta de oportunidades e a discriminação 
no mercado de trabalho. No atual momento pandêmico, tem se notado um aumento do número 
de mulheres violentadas, mesmo com a existência de mecanismos de proteção assegurado pelas 
legislações. Muitas vezes denota-se que as mulheres deixam de procurar ajuda pelo medo de serem 
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ridicularizadas perante a sociedade e por não conseguirem se sustentar, caso ocorra a separação 
conjugal. Como forma de proteção contra a violência doméstica, pode-se citar a Lei Maria da Penha, 
que trouxe mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher 
em conformidade com a Constituição Federal de 1988, e somando-se aos tratados internacionais 
ratificados pelo Estado brasileiro. Também há políticas públicas para acalentar as mulheres como, 
central telefônica de atendimentos às vítimas, delegacias especiais de atendimento as mulheres, 
programas assistenciais, entre outros. Com isso, também não podemos deixar de salientar a 
importância da presença feminina no mercado de trabalho e seu protagonismo se destacando cada 
vez mais nas ocupações empregatícias. Aos poucos o empoderamento da mulher vem ganhando 
ênfase, de forma a adquirir a autoconfiança em ir atrás de independência financeira, trazendo mais 
ânimo, lutando na busca por reconhecimento e igualdade de gênero, ao desempenhar as atividades 
no mercado de trabalho. Porém, ainda denota-se uma falta de incentivo e de tratamento igualitário 
no ambiente laboral. Nesse sentido denota-se necessidade de políticas públicas de incentivo a 
fim de efetivar uma maior inclusão das mulheres no ambiente de trabalho, de modo a torna-las 
independentes, principalmente financeiramente, que não necessitem submeter-se a situações de 
violência para sobreviver. As mulheres devem ser tratadas com igualdade e respeitadas como 
seres humanos. 

Conclusão: O presente resumo, teve intuito em observar as varias adversidades em que o sexo 
feminino passou, no decorrer das décadas. Porém, é necessária a implementação de novas ações 
afirmativas, que utilizam de um tratamento diferenciado para com um grupo, a fim de efetivar 
uma maior inclusão das mesmas no ambiente laboral, visando a diminuição da violência contra a 
mulher. 

Referências: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 5 ago. 2021.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de ago. de 2006. Lei Maria da Penha. Cria Mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm> Acesso em: 27 jul. 2021. 
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Introdução: A presente pesquisa visa analisar a incidência de práticas abusivas nas relações de 
consumo, tendo em vista a pandemia da Covid-19. Justifica-se a importância da pesquisa tendo 
em vista que o início do ano de 2020 surpreendeu a comunidade mundial com o surgimento da 
pandemia da Covid19, que rapidamente, superou as fronteiras da China e se propagou pelos 
diversos continentes, espalhando medo e causando muitas mortes. Com o surgimento da pandemia, 
não mudou somente a vida das pessoas, mas, também, o comportamento dos mercados, dando 
margem para o surgimento de práticas abusivas de preços diante do aumento de consumo de itens 
de prevenção ao vírus. Esta prática abusiva reforçou ainda mais a situação de vulnerabilidade dos 
consumidores, requerendo a atuação concreta dos órgãos de defesa do consumidor. A pesquisa 
investiga se o amparo legal para combater essas práticas abusivas são eficientes. 

Metodologia: A pandemia da Covid-19 mudou a rotina dos governos, das empresas e dos 
cidadãos, que passaram a ter que observar regras de higienização e de distanciamento social 
para se protegerem. As regras de higienização impostas, fizeram que dezenas de produtos, de 
alimentação ou de proteção tivessem reajustes que exigiram atuação efetiva por parte dos órgãos de 
proteção ao consumidor. O aumento exacerbado dos produtos e serviços de consumo, caracterizou 
prática abusiva. Caracterizam-se práticas abusivas todas as condutas tendentes a ampliar a 
vulnerabilidade do consumidor, ou seja, formas de comportamento que na esfera dos contratos 
de consumo abusam da boa-fé e contrariam a eticidade como princípio fundamental do direito, 
criando situações de inferioridade econômica ou técnica para o consumidor (BENJAMIN, 2004, p. 
197). Assim, o que, muitas vezes, já era impactante antes da pandemia, atualmente se intensificou 
e afetou diretamente os consumidores. Com a finalidade de proteção do consumidor perante essas 
práticas tem-se os órgãos de defesa. Na Constituição Federal de 1988 a defesa do consumidor 
se encontra como um dever do Estado, sendo elevado ao status de direito fundamental e um 
princípio de ordem econômica, do que se deflui que sua tutela deva ser a mais ampla possível. 
Além da legislação constitucional de defesa do consumidor tem-se a infraconstitucional, dentre 
eles o Código de Defesa do Consumidor. As consideradas práticas abusivas foram reguladas de 
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forma especifica pelo Código de Defesa do Consumidor nos artigos 39, 40 e 41, embora possam ser 
encontradas em outros artigos do próprio Código, quais sejam: 42, 43 e 51 entre outros. Para Mucelin 
e D’ Aquino, proteger os consumidores contra esses “aumentos de preços (aspecto patrimonial), 
então oportunizando o acesso ao consumo desses itens de primeira necessidade e de uso inadiável 
(aspecto existencial), vai além da proteção do interesse econômico [...]” (2020, p. 19). A Política 
Nacional das Relações de Consumo, atribuída no Código de Defesa do Consumidor, deixa evidente 
a sua preocupação com a saúde dos consumidores, e isto passa pelo aumento injustificado de 
produtos que possam colocar em risco a vida, neste momento de extrema necessidade. O momento 
de pandemia do Coronavírus, sugere que a sociedade passe a se comportar de forma mais solidária, 
buscando as melhores práticas para toda a coletividade. Se aproveitar de momentos de incerteza 
e medo para exercer práticas abusivas, fragilizam ainda mais os consumidores que necessitam 
da atuação efetiva do poder público através dos órgãos que compõem o sistema de defesa do 
consumidor. A tolerância e a flexibilidade, precisam estar no cotidiano deste momento pandêmico 
que desafia a sociedade global. Entretanto diante desses abusos, deve ocorrer fiscalização por parte 
do Estado, que deve intervir, protegendo o consumidor.

Conclusão: Embora o CDC possua um elenco de normas em favor dos vulneráveis, a garantia 
dos seus direitos somente vai ocorrer a partir da mobilização da sociedade e atuação do Estado. 
É tarefa de cada cidadão cobrar os agentes públicos para que os direitos dos consumidores, 
consagrados como fundamentais na CF de 1988, sejam garantidos, dessa forma, protegendo os 
consumidores. 

Referências: BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em: 5 ago. 2021.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 5 ago. 2021.

BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. O direito do consumidor comentado – Rio de Janeiro: 
Forense, 1991, p. 218-219, apud EFING, Antônio Carlos, Fundamentos do direito das relações de consumo. 
Curitiba: Juruá, 2004.

MUCELIN, Guilherme; D’AQUINO, Lúcia Souza. O papel do direito do consumidor para o bemestar da 
população brasileira e o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Revista de Direito do Consumidor. Vol. 
129. mai-jun/2020. p.17-46.
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Introdução: Os recifes de coral são estruturas constituídas por colônias de animais invertebrados 
denominados pólipos. Esses animais se fixam sobre um esqueleto externo formado a partir da 
deposição de carbonato de cálcio. Os pólipos mantêm uma relação simbiótica com microalgas 
dinoflageladas endossimbióticas denominadas zooxantelas. Os recifes de coral representam um 
dos maiores ecossistemas do planeta, sustentando cerca de 25% da vida marinha. Esse ecossistema 
está sob pressão crescente de estressores locais e globais, como a acidificação dos oceanos, pesticidas 
agrícolas, plásticos, aumento de temperatura e águas residuais que degradam a condição e função 
do recife e alteram a dinâmica de comunidades (MORITZ et al., 2018; MORRISON, HUGHES & 
BROWN, 2019). O presente trabalho objetiva, a partir de revisão bibliográfica, elencar dados que 
respondam: i) de que maneira as mudanças climáticas afetam o ecossistema e ii) quais os impactos 
dessa interferência. 

Metodologia: As atividades antrópicas que induzem o aumento da temperatura dos oceanos 
causado pelas mudanças climáticas com ênfase ao aquecimento global afetam de forma negativa os 
ecossistemas recifais (OLIVER, 2019). No Antropoceno, com a progressão do aquecimento global, 
as temperaturas da superfície do mar tropical aumentaram com os eventos do fenômeno El Niño, 
e isso condiz com o acontecimento do branqueamento dos corais, aumentando a possibilidade 
da continuidade deste fenômeno nas próximas décadas, o que é desastroso (HUGHES, 2018). O 
branqueamento ocorre quando a simbiose entre as zooxantelas (Symbiodinium spp.) e os pólipos é 
interrompida devido ao estresse ambiental, revelando o esqueleto branco externo do coral. Quando 
isso acontece, o coral é comprometido tanto de forma fisiológica quanto na forma nutricional e o 
branqueamento prolonga-se durante meses até culminar com a morte do organismo. No âmbito 
global, os recifes de coral passaram por quatro eventos de branqueamento maciço pantropical 
nos últimos 23 anos (1997–1998, 2010, 2015–2017 e 2019–2020), os quais estão tornando-se mais 
frequentes e graves ao longo do tempo (HUGHES, 2018). De acordo com Hughes (2018) os eventos 
de branqueamento generalizado(afetando >50% dos 100 locais analisados) já ocorreram sete vezes 
no Atlântico Ocidental (22 locais) comparado com três vezes na Australásia (32 locais) e o Oceano 



Página 1790

Índico (24 locais) e duas vezes no Pacífico (22 locais) desde a década de 1980. Em recifes do Atlântico 
sudoeste brasileiro, ondas de calor muito intensas que ocorreram de 2019 a 2020 proporcionaram 
maiores taxas de mortalidade em alguns recifes de corais (OLIVEIRA, 2021), mostrando que estes 
lugares não estão completamente protegidos das instabilidades da natureza. O aumento das 
temperaturas, o consumo exacerbado de recursos e a poluição são grandes barreiras para a saúde 
dos recifes, que ficam cada vez mais fragilizados. A morte de corais afeta tanto a biodiversidade 
marinha quanto o próprio ser humano que, mesmo não percebendo, abrange a gama de animais 
que dependem desses ecossistemas para a sobrevivência. Os recifes de corais influenciam na 
dinâmica de comunidades, recreação oceânica, turismo, proteção costeira, ciclos biogeoquímicos, 
serviços ecossistêmicos e outras atividades que interferem tanto direta quanto de forma indireta o 
planeta como um todo (CINNER & KITTINGER, 2015). 

Conclusão: As projeções para as mudanças climáticas para os próximos anos evidenciam que 
os eventos de branqueamento serão mais extremos. A saudabilidade dos recifes dependerá da 
trajetória das emissões globais e das ações antrópicas futuras. Assim, políticas contra a exploração 
tornam-se essenciais e urgentes para a vida dos recifes da costa brasileira que possuem tamanha 
riqueza, beleza e diversidade. 

Referências: MORITZ, C.; et al. Status and Trends of Coral Reefs of the Pacific. Glo. Coral Reef Mon. Net., 
114 pp, 2018.

MORRISON, T. H., et al. Save reefs to rescue all ecosystems. Nat. 573, 334–36, 2019. 

HUGHES, T. P. et al. Spatial and temporal patterns of mass bleaching of corals in the Anthropocene. Sci., 
80, 359, 80–83, 2018.

OLIVER, E. C. J. et al. Projected marine heatwaves in the 21st century and the potential for ecological 
impact. Front. Mar. Sci. 6, 1–12, 2019.

OLIVEIRA, M. S. et. al. Impacts of a changing environment on marginal coral reefs in the Tropical 
Southwestern Atlantic. Ocean & Coastal Management 210, 2021. 

CINNER, J. E. & KITTINGER, J. N. in Ecology of Fishes on Coral Reefs (ed. Mora, C.) 215–20 (Cambridge 
Univ. Press, 2015).
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Introdução: Segundo a Hipótese da Biofilia, a evolução biológica é o processo de adaptação 
genética contínua ao meio ambiente; assim, a interação humano-ambiente tem um valor adaptativo 
que é geneticamente conservado (Wilson, 1993). A adaptação genética ao meio ambiente decorre 
de comportamentos aprendidos a partir das interações do ser humano com natureza, as quais 
resultam em respostas emocionais aprendidas, que podem variar de atração a aversão, e assim 
desencadeando comportamentos de aproximação ou evitação aos estímulos do ambiente (Wilson 
1993). A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos menciona que a identidade 
de um indivíduo abrange cinco dimensões: biológica, psicológica, social, cultural e espiritual; 
incluindo suas relações com a natureza (ONU, 2006). A dimensão espiritual interagindo com o 
natural promove a sensação de bem-estar ao ser humano. Dessa maneira, o presente estudo tem 
como objetivo revisar na literatura a relação entre biofilia e bem-estar espiritual.

Metodologia: Este estudo constituiu-se em uma revisão bibliográfica a partir da consulta em 
base de dados do Google Acadêmico e livros que continham como palavras-chave: “Biofilia”; 
“Interação humano-natureza”; “Bem-estar espiritual” e “Biodiversidade e bem-estar espiritual”, 
em português e inglês. Foram selecionados quatro materiais para elaboração deste estudo por 
contemplarem o tema abordado. Quatro pilares contribuem à conexão humano-natureza: 1) 
condições antecedentes: experiências anteriores na natureza ou espirituais, motivação, tradição 
espiritual e histórica, circunstâncias vivenciadas pelo indivíduo; 2) componentes de configuração: 
estar na natureza, longe das restrições e ambiente do dia a dia tanto emocional quanto fisicamente; 
3) atividades de recreação: aventura, tempo livre, estar sozinho, estar em grupo; 4) resultados 
espirituais: conexão com o espiritual; admiração ao natural, exaltação, gratidão, contemplação, 
calma interior, felicidade, senso de propósito, unidade com a natureza, fé e crença (HEINTZMAN, 
2016). O bem-estar espiritual inclui relações consigo mesmo, com a comunidade, meio ambiente 
e com o transcendente envolvendo crenças e práticas espirituais que podem promover o respeito 
e a ação pela biodiversidade (MARSELLE et al., 2019). A biodiversidade tem papel importante na 
saúde física, mental e espiritual do ser humano. Além disso, as tradições espirituais focadas na 
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contemplação da natureza influenciam na biodiversidade e podem resultar em comportamentos 
de conservação da natureza; os lugares sagrados podem servir como repositórios e áreas naturais 
para a preservação da biodiversidade; e se enquadram dentro dos serviços ecossistêmicos no 
âmbito cultural (MARSELLE, 2019).

Conclusão: A biofilia proporciona maior sensação de bem-estar consigo mesmo, com a 
comunidade e com a biodiversidade num todo. A conexão humano-espiritualidade-natureza é 
um assunto que requer ampla discussão no meio acadêmico, dando origem a uma série de tópicos 
relacionados, como religião da natureza, espiritualidade da natureza e espiritualidade ecológica. 

Referências: WILSON, E.O. The Biophilia hypothesis. Island Press, Washington, DC, 1993.

ONU. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Paris: Unesco, 2005. Disponível em: 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (saude.gov.br). Acesso em: jul. 2021.

MARSELLE, M.R., et al. Biodiversity and health in the face of climate change: perspectives for science, 
policy and practice. In: Marselle M, Stadler J, Korn H, Irvine KN, Bonn A, editors. Biodiversity and health 
in the face of climate change. Cham, Switzerland: Spr. Nat., 2019, 451–72.

HEINTZMAN, P. Spirituality and the outdoors. In: Humberstone B, Prince H, Henderson KA (eds) 
Routledge international handbook of outdoor studies. Routledge, New York, 2016, 388–397.
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Introdução: Após a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia ter apresentado diretrizes 
sugerindo o conteúdo que deveria ser estudado em disciplinas da formação médica sobre o 
envelhecimento, foram diversas as pesquisas realizadas à luz desse tema. No presente trabalho 
realizou-se um mapeamento sistemático de literatura com o objetivo de identificar quais aplicativos 
móveis são utilizados pelos acadêmicos de Medicina para auxiliar no processo de ensino/
aprendizagem na área de Gerontologia. É discutido ainda sobre as recomendações de uso desses 
aplicativos e são apontadas lacunas de pesquisa na área. Considerando a necessidade de formar 
profissionais capacitados para atender às novas demandas populacionais em saúde recorram a 
essas tecnologias móveis em um contexto educacional, inovando o ensino-aprendizagem, esse 
artigo busca responder à seguinte questão de pesquisa: ‘’quais são os aplicativos móveis utilizados 
pelos estudantes de Medicina, na área da Gerontologia?’’ 

Metodologia: O procedimento selecionado para guiar o trabalho, corresponde ao mapeamento 
sistemático. Com isso, foram estabelecidos critérios de inclusão: artigos que apresentassem 
referência frente ao assunto proposto e em ressonância aos títulos de acordo com o objetivo do 
estudo, que fossem escritos em Língua Inglesa e ou Portuguesa, que tivessem no título ou no corpo 
as palavras-chave propostas para o string de busca: saúde móvel; ensino médico; gerontologia; 
mobile health; medical teaching; medical training; gerontology; ageing; geriatrics; gerontechnology; 
e por fim, artigos (completos ou curtos) com conhecimento corroborativo sobre o uso de aplicativos 
para o ensino médico. E critérios de exclusão, estabeleceu-se através de artigos que propunham a 
gerontecnologia unicamente, sem correlação com a população da questão de pesquisa (acadêmicos 
de Medicina), artigos que se encontravam incompletos e indisponíveis para análise.As bases de 
dados utilizadas foram as plataformas Scielo, Capes, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed. 
A partir da revisão do artigo (1), foi possível concluir que há uma grande quantidade de aplicativos 
destinados para prática médica. A pesquisa analisou aplicativos em vários bancos (Google Scholar, 
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PubMed, IEEE, Xplore Digital Library e Science Direct) e a busca foi feita em 2 lojas: iTunes, Apple 
e Google Play. A partir disso, foram encontrados 320 mHealthapps, dos quais 295 enquadraram-se 
nos critérios de exclusão (aplicativos que não estão em inglês, aplicativos pagos e aplicativos de 
jogos e, por isso, não continuaram na análise). Dessa forma, foram selecionados 25 aplicativos para 
passar pela revisão. Ao final, o Medscape e o Skyscape Medical Library foram classificados como 
os mais abrangentes para informações gerais sobre medicamentos, referências médicas, pontuação 
clínica e calculadora médica. Com relação a procura dentro dos recursos destes aplicativos, a 
maior foi por: recomendações gerais de dosagem, reações adversas a medicamentos (RAMs) e 
interações medicamentosas. Além disso, a preferência dos usuários está em programas gratuitos, 
que não precisam de internet para funcionar e que contém todos os recursos listados acima em 
um único aplicativo. Portanto, o uso de programas para dispositivos móveis, não somente é útil 
como ferramenta para auxiliar a diagnosticar e avaliar os pacientes, mas também como material 
de instrução para estudantes de graduação. Além disso, permite aos usuários acompanhar as 
atualizações clínicas sobre as doenças geriátricas e problemas de saúde tanto existentes, quanto 
emergentes. Contudo, estes aplicativos devem ser manuseados com cautela, principalmente 
quando utilizados durante a prática da Medicina – tanto pelos médicos, quanto pelos estudantes 
em suas atividades práticas durante seu processo de aprendizagem-, pois alguns aplicativos 
podem não ter passado por uma revisão. bem como, pode haver má interpretação das informações 
disponíveis em aplicativos mHealth de má qualidade. 

Conclusão: Por fim, conclui-se a partir do mapeamento desta revisão literária que ainda existem 
lacunas no uso de aplicativos móveis no ensino universitário de Geriatria, bem como na existência 
de aplicativos direcionados unicamente para este fim. Contudo, é indispensável que os aplicativos 
para a formação médica sejam completos, detalhados e que auxiliem de forma didática a aprender 
sobre a gerontologia. 

Referências: 1. Anthony Berauk VL, Murugiah MK, Soh YC, Chuan Sheng Y, Wong TW, Ming LC. Mobile 
Health Applications for Caring of Older People: Review and Comparison. Ther Innov Regul Sci. 2018 May 
1;52(3):374–82. 
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Introdução: O Reiki é uma técnica difundida pelo monge budista Mikao Usui, a qual consiste 
na imposição de mãos para transmissão de energia. Seus benefícios incluem, o realinhamento 
dos centros de energias do corpo (“chakras”), acalmar e aliviar o estresse e reequilibrar o sistema 
imunológico. Ele ajuda, também, reduzindo sintomas e efeitos colaterais de quimioterapia e 
radioterapia, melhora a qualidade de vida e aumenta a energia vital e sensação de bem-estar. 
Segundo o artigo (1) a aplicação de Reiki em pessoas submetidos à colonoscopia, trouxe benefícios 
como redução da ansiedade, da dor e da frequência cardíaca. A partir do conhecimento desta 
prática, este relato tem por objetivo compartilhar a experiência vivida ao participar como voluntária 
no Projeto Madre Teresa, cujo trabalho foi desenvolvido durante 3 anos e teve como princípio 
fundamental a pratica do Reiki. 

Metodologia: O Projeto Madre Teresa aconteceu durante 3 anos na cidade de Severiano de 
Almeida (RS), na Clínica Etéreos Espaço de Terapias, e foi estruturado em 3 bases: a aplicação 
de Reiki nos sábados, a realização de palestras sobre temas variados e efetivação de ações sociais 
por meio de um Grupo de Jovens. Além destas bases, foram oferecidas aos participantes, práticas 
de yoga e meditação, cujos benefícios incluem melhora na concentração e na mobilidade. Estas 
práticas foram ministradas por profissionais das áreas específicas de forma gratuita. A aplicação do 
Reiki era realizada no primeiro sábado de cada mês e tinha por objetivo o atendimento de crianças 
menores de 13 anos, bem como de seus pais ou responsáveis. Os atendimentos aconteciam no 
período matutino (das 8h às 11h), e os participantes eram atendidos conforme demanda espontânea. 
Nestes mesmos sábados durante o período vespertino (13h30 às 16h) esta prática era oferecida 
a pessoas portadores de câncer e de demais diagnósticos clínicos crônicos e agudos (Exemplo: 
doenças reumatológicas, doenças neurológicas, dores crônicas) e seus acompanhantes. Além 
disso, na última quarta-feira de cada mês eram promovidas palestras abertas ao público, as quais 
pretendiam agregar valor à vida do sujeito e oportunizar bases teóricas para o autoconhecimento. 
Os temas abordados foram, dentre outros: A nova era de criação de crianças; Alimentação saudável 
e sua relação com a imunidade; Atração da prosperidade; Relação familiar; Relação da vida com os 
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ensinamentos de Jesus. Como resultados, foram observados o aumento da demanda para assistir 
as palestras e, além disso, os benefícios decorrentes das trocas de experiências e do aumento 
da qualidade de conhecimento teórico com relação ao tema. A última vertente do projeto, foi a 
prática de ações sociais pelo Grupo de Jovens Madre Teresa. Tais praticas ocorriam no primeiro 
sábado de cada mês a partir das 16h, e os trabalhos incluíam rodas de conversa, práticas de auto 
percepção e ações sociais (arrecadação de alimentos, de materiais de higiene, de fraldas geriátricas, 
de brinquedos). O Projeto Madre Teresa foi um importante marco para a ressignificação da 
importância das práticas integrativas, e em particular o Reiki, no processo de saúde e doença. 
Em consequência da boa adesão da comunidade e do comprometimento da equipe voluntária, o 
Projeto foi capaz de acolher e ajudar mais de cinco mil pessoas e os benefícios de cura energética e 
de vivência continuam presentes na vida de cada participante. 

Conclusão: Desta forma, conclui-se que a aplicação de Reiki de forma gratuita para a comunidade, 
bem como a realização de ações sócias e a disponibilização de palestras informacionais sobre 
assuntos relevantes, contribuem para a formação de uma sociedade mais generosa, mais presente 
e mais conectada consigo.

Referências: 1- Hulse RS. Stuart-Shor EM. Russo J. Endoscopic procedure with a modified Reiki 
intervention: a pilot study. Gastroenterology Nursing. 2010; v. 33(1): 20-6. 
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Introdução: O termo globalização foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo 
de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado principalmente pelo 
avanço nos sistemas de comunicação e transporte. A globalização é um processo de integração 
política, econômica e cultural mundial, marcado principalmente pelos avanços que ocorreram 
nos meios de transporte e comunicação. O comércio eletrônico, ou e-commerce, contribuiu para a 
globalização, pois o surgimento da internet possibilitou que as empresas e lojas pudessem ter mais 
interação com o público, ou seja, os consumidores, além de facilitar a oferta, procura, distribuição 
de bens e serviços em escala mundial, a criação e ocupação de novos cargos e a interligação e 
expansão de mercados. 

Metodologia: Autores como Fleury e Monteiro (2000) afirmam que o processo de difusão do 
e-commerce está intimamente ligado ao surgimento da Amazon.com em 1995, nos Estados Unidos, 
e o rápido sucesso de suas vendas, que vêm crescendo a taxas espantosas desde aquele ano. Já no 
primeiro mês de funcionamento, a Amazon.com conseguiu vender livros em 40 diferentes países 
ao redor do mundo, e em quatro anos de funcionamento, a empresa partiu do zero, para US $1,7 
bilhões de faturamento, um feito inédito na história do varejo mundial. Segundo Teixeiras (2015), 
o comércio eletrônico é uma forma de contratação não presencial ou à distância, para a aquisição 
de produtos ou serviços por meio eletrônico, já de forma mais ampla, o comércio eletrônico 
envolveria qualquer troca de informações, objetivando negócios, incluindo os dados transmitidos 
previamente e posteriormente à venda ou a contração, bem como o envio de bens materiais ou 
imateriais, e os meios de pagamentos entre outros. O Código de Defesa do Consumidor é essencial 
nas relações de consumo, contudo, o comércio eletrônico só foi regulamentado com a publicação 
do decreto 7.962, de 2013, que destaca a relevância de existir uma transparência entre as relações de 
consumo, além de apresentar regras próprias para as transações eletrônicas. Ademais, o Decreto 
federal 10.271/2020, também dispôs sobre a proteção dos consumidores nas relações de consumo 
ao comércio eletrônico, devido principalmente ao aumento do consumo virtual, em decorrência ao 
cenário da pandemia da covid-19. Este Decreto surgiu como complemento da Lei do E-commerce, 
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que trouxe mais detalhes sobre a obrigação das empresas de fornecer informações aos consumidores 
em suas respectivas plataformas. Em pesquisa realizada pela Neotrust com os dados de compra 
no e-commerce durante o primeiro trimestre de 2021, mostra que houve uma continuidade do 
crescimento das vendas online no Brasil. Foram realizadas 78,5 milhões de compras online nos três 
primeiros meses do ano, um aumento de 57,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. 
Esta quantidade de compras resultou em um faturamento de R $35,2 bilhões para o e-commerce 
entre janeiro e março de 2021, aumento de 72,2% na comparação com 2020. Ao passo em que houve 
esse aumento de compras online, também aumentaram os registros de golpes aplicados, resultando 
na insegurança do consumidor frente a esse novo mercado. Em dados obtidos pela Polícia Civil, os 
crimes cometidos pela internet em 2020 tiveram um aumento de 87,1%, e em relação a estelionatos, 
houve um aumento de 209% em comparação com os dados de 2019, anteriores à pandemia da 
covid-19. Os criminosos aproveitaram da crise sanitária para praticar golpes (estelionatário virtual) 
das mais diversas formas, e com a expansão das atividades de comércio online, decorrente das 
medidas restritivas adotadas pelos estados e municípios, atualmente um dos principais golpes 
envolve a compra e venda de produtos de maneira fraudulenta. 

Conclusão: É imprescindível que o consumidor tenha conhecimento dessas práticas para poder 
se proteger, além de procurar assistência jurídica caso ocorra. No entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), a venda fraudulenta realizada pela internet caracteriza o crime de fraude, 
sendo tipificada como estelionato quando a compra e venda for realizada na intenção de fraudar 
a vítima.

Referências: BRASIL. Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. Acesso em: 18 julho. 2021. 
BRASIL. Artigo 171 do Código Penal. Acesso em 16.julho.2021. 

CORREIO BRAZILIENSE. Com 17.843 ocorrências, crimes cometidos pela internet sobem 87,1% em 2020. 
Acesso em 16. julho.2021. 

E-COMMERCEBRASIL. Primeiro trimestre de 2021: vendas no e-commerce têm alta de 57,4% em 
comparação ao mesmo período de 2020. Acesso em 16.julho.2021. 

PAULO FLEURY . O desafio logístico do e-commerce - 2000. Acesso em 18.julho. 2021. 

TEIXEIRA, T. Comércio eletrônico - Conforme o Marco Civil da Internet e a regulamentação do 
e-commerce no Brasil. São Paulo: SARAIVA, 2015
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Introdução: O presente trabalho visa analisar a possível responsabilização civil dos 
influenciadores digitais pela publicidade por eles disseminada na sociedade de consumo, perante 
o Código de Defesa do Consumidor. Justifica-se a importância do tema, tendo em vista que com 
a ascensão da internet e das redes sociais houve um aumento expressivo de empresas que vem 
utilizando a publicidade dos influenciadores digitais como forma de persuadir ao consumo de um 
produto ou serviço. O surgimento desses profissionais é considerado recente em nossa sociedade e 
à vista disso, objetiva-se compreender, se o Código de Defesa do Consumidor é suficiente a fim de 
proteger o consumidor, considerado vulnerável, e de modo a regular a atividade publicitária dos 
influenciadores digitais, responsabilizando-os civilmente por eventuais danos. 

Metodologia: O surgimento da internet e das redes sociais ocasionaram grandes transformações 
nas relações entre os indivíduos, em que se pode visualizar, de forma mais clara, no âmbito do 
consumo e do comércio eletrônico. Diante da grande quantidade de informações propagadas 
na web de forma rápida e acessível, as empresas começaram a utilizar-se desse meio para atrair 
cada vez mais o público-alvo. Um dos recursos utilizados pelas empresas é a contratação dos 
influenciadores digitais, profissionais que possuem um grande número de seguidores em suas 
redes e por conta disso, detêm prestígio perante a sociedade. Nesse sentido, eles são capazes de 
criar um público fiel e engajado, exercendo influência sobre suas opiniões e atitudes, lançando 
tendências e influenciado até mesmo na tomada de decisões de compras das pessoas que os 
seguem (SILVA, 2018, p. 18). Esses profissionais utilizam-se da própria imagem e da confiança 
que seus seguidores depositam neles, para assim, induzi-los ao consumo de determinados bens. 
Dessa forma, cumpre destacar, que os mesmos possuem o dever de agir com lealdade e boa-fé, 
deixando claro para o consumidor que se trata de um anúncio publicitário, e não apenas uma 
indicação pessoal, estabelecendo um equilíbrio na relação de consumo. A publicidade digital deve 
ser sempre claramente identificada pelos consumidores como tal, respeitando as normas legais, 
deixando explicita a relação existente entre o fornecedor e o influenciador digital, utilizando-se em 
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seus posts expressões como, “publicidade”, “publi”, “publipost” ou outra equivalente, para que 
não se caracterize como publicidade velada ou enganosa (CONAR, 2021, p. 08). No entanto, sabe-
se que a elaboração do Código de Defesa do Consumidor não é concomitante com o surgimento 
da figura dos influenciadores digitais, pois, suas aparições são consideradas recentes na sociedade. 
Mas, cumpre destacar, que o influenciador digital tem o dever de agir em conformidade com a 
principiologia do Código de Defesa do Consumidor e legislação esparça, levando em consideração 
seu poder de persuasão perante aqueles que confiam em suas informações e, por isso, consomem 
um produto ou serviço. Ainda, em face das vantagens econômicas que recebem e do grande poder 
de persuadir seus seguidores, entende-se que esses profissionais devem ser responsabilizados 
civilmente em caso de danos aos consumidores e devem sempre pautar-se pelos princípios da 
boa-fé, prevista como cláusula geral no Código de Defesa do Consumidor, da solidariedade e da 
proteção do consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação consumerista. 

Conclusão: Conclui-se que é recente o surgimento dos influenciadores digitais, bem como dessa 
forma de se fazer publicidade. Assim, existe a necessidade de responsabilização das práticas que 
atentem contra princípios basilares da relação de consumo e tornando essencial que todos os 
direitos garantidos aos consumidores sejam respeitados.

Referências: BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em: 03 jun. de 2021. 

CONAR. Guia de publicidade por influenciadores digitais. Disponível em: <http://conar.org.br/pdf/
CONAR_Guia-de-Publicidade-Influenciadores_2021-03-11.pdf> Acesso em: 11 jun. 2021.

SILVA, Samara Benigno Luiz Da. Influenciadores digitais: uma análise do seu impacto nas relações 
de consumo sob a visão do direito do consumidor. Dissertação (Trabalho de conclusão de curso) – 
Universidade Federal Fluminense, Macaé, 2018. 

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): 1103271
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Introdução: O IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) é, de acordo com Santos (2006) o imposto 
voltado a propriedades com construção no meio urbano, ele é cobrado anualmente de todos os 
proprietários de casas, prédios ou estabelecimentos comerciais nas cidades, este valor é cobrado 
principalmente para compor a receita tributária dos municípios brasileiros. A Administração 
Pública, para Torres (2004), é formada por um conjunto de entidades, pessoas jurídicas, agentes 
públicos e órgãos públicos, que tem por objetivo exercer a função administrativa do estado, ou 
seja, cumprir com os objetivos do governo, de forma que seja atingido o bem comum. Tendo 
isso em vista, a interpretação desse trabalho é feita através da análise do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) de cidades da região da serra e norte do RS. A análise aponta um ranking das 
cidades estudadas de acordo com o valor arrecadado, dividido pelo número de habitantes de cada 
município.

Metodologia: IPTU é entendido como um imposto que deve ser pago anualmente pelos 
proprietários de imóveis, o pagamento desse imposto é feito de acordo com o calendário de cada 
município. O imposto é calculado a partir do valor venal da propriedade, que é um valor base 
utilizado para ter um parâmetro durante o cálculo do imposto. Ele geralmente é inferior ao do 
mercado (mas deve corresponder) e é multiplicado por taxa definida em cada município e descrita 
em lei específica. A arrecadação do IPTU é encaminhada para os cofres públicos e serve para 
custear uma infinidade de contas que a administração municipal tem que pagar, como os contratos 
de prestação de serviços e pagamento de salários de servidores municipais dentre outras despesas. 
As informações sobre o IPTU, foram retiradas do site do TCE/RS (Tribunal de Contas do Estado) 
referente ao ano de 2020, e também foram utilizadas informações do último censo do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Através deste trabalho relata-se um comparativo dos valores 
dos sete municípios estudados. A seguir a lista de municípios estudados e seus respectivos valores 
arrecadados por habitante/ano, referente ao IPTU: Casca – R$ 15,45, Vanini – R$ 4,82, Parai – R$ 
11,92, Montauri – R$ 10,81, Serafina Corrêa – R$ 18,90, Nova Prata – R$11,97 e Bento Gonçalves 
– R$10,87. Em anexo, a tabela (Tabela 1) com o ranking dos municípios estudados. Percebe-se 
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diferença significativa entre o município que mais arrecada (Serafina Corrêa) e o que menos 
arrecada (Vanini). Os dados podem indicar distintas realidades locais mas também falhas nos 
processo de gestão como atualização da planta de valores e recadastramento imobiliário defasado.

Conclusão: Analisa-se que o município de Vanini é o mais baixo e Serafina Corrêa o mais alto 
(R$14,08). Sendo assim, conclui-se que os resultados observados se dão pela valorização dos 
imóveis, juntamente com o crescimento e desenvolvimento de cada município, mas também com 
possíveis indicativos de falhas nos processo de gestão como atualização da planta de valores e 
recadastramento imobiliário defasado.

Referências: IBGE. Conheça cidades e estados do Brasil. Dísponível em: https://cidades.ibge.gov.br/
brasil/rs/carazinho/panorama 

SANTOS, C. S. dos. Introdução à gestão pública. São Paulo: Saraiva, 2006.

TCE. Tribunal de contas do Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www1.tce.rs.gov.br 
TORRES, M. D. F. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
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Introdução: A Brinquedoteca Universita?ria: laborato?rio de aprendizagens lu?dicas do Curso de 
Pedagogia, pertence a Faculdade de Educac?a?o (FAED), na Universidade de Passo Fundo (UPF) 
e e? um espac?o de valoração do brincar. Para celebrar o importante Dia Internacional do Brincar, 
a Brinquedoteca proporcionou em parceria com outros cursos um evento on-line chamado “TA? 
BRINCANDO?”. A proposta do evento foi receber a comunidade interna e externa nas oficinas 
e aulas abertas marcadas por serem divertidas, pra?ticas, envolventes e interativas. O presente 
trabalho objetiva apresentar esta ac?a?o, pensada para oportunizar ao pu?blico de diferentes idades 
experiências lúdicas em tempo pandêmico e, consequentemente, garantir o direito do brincar! 

Metodologia: Diante do contexto pandêmico foi necessa?rio pensar em alternativas para 
aproximar as pessoas do projeto da Brinquedoteca, que sempre preza pela participação, autonomia, 
olhar atento e o direito do brincar livre das crianças. A partir disso nasceu o evento “TA? 
BRINCANDO?”, em unia?o com os cursos de Design de moda, Artes Visuais, Qui?mica, Mu?sica e 
Pedagogia, que juntos ofereceram incri?veis oficinas nos dias 28 e 29 de maio de 2021. Anualmente 
no dia 28 de maio comemora-se o “Dia Internacional do Brincar’’ em mais de 40 países. A data foi 
criada durante a 8º Conferência Internacional de Ludotecas em Tóquio, em 1999, iniciativa da Freda 
Kim, presidente da International Toy Library Association (ITLA), evidenciando a importância do 
brincar para as crianças. Reforçamos que o brincar é um direito de todas as crianças, previsto 
desde 1989 pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, das Nações Unidas - Artigo 
31 e pela Constituição Federal de 1988, artigo 227. Nesse contexto, a Brinquedoteca Universitária 
é um espaço formativo onde estudos sobre a infância são centrais, pois conforme os ensinamentos 
de Sarmento (2011) e Agostinho (2014) é essencial reconhecermos as capacidades, necessidades, 
potencialidades e os direitos das crianças. Por isso, na Brinquedoteca sensibiliza-se a dimensão 
lúdica do humano e a valorização do brincar. Existe também a preocupação de proporcionar a 
comunidade de diferentes contextos sociais a oportunidade de participar dessa ação gratuita e 
inclusiva. Contamos com a presença de vinte e duas cidades da regia?o, ou seja, um grande alcance 
geográfico. Foram oferecidas as seguintes atividades: Oficina “Venha Desenhar na Aula Aberta 
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do Curso de Artes Visuais - UPF”; Oficina “Tirando os super hero?is da caixa de brinquedos: 
criando personagens e histo?rias”; Aula aberta “ Atividades musicalizadoras para fazer em casa” e 
a Oficina “ Pequeno Cientista: experimentar e? brincar”, que juntas atingiram cento e setenta e três 
pessoas. A página da brinquedoteca foi o primeiro caminho para divulgar os cartazes, com todas 
as instruções necessárias para a participação efetiva da comunidade, associado ao envio de e-mails 
para as escolas que já nos visitaram em outros anos. Os cursos que ofereceram as propostas também 
realizaram convites em seus meios digitais e aos alunos via mensagem. Certamente o evento teve 
um bom resultado, pois laços com outras áreas do conhecimento foram firmados encantando e 
disseminando novas concepções ao público. Após o evento compartilhamos um questionário que 
demonstrou bons resultados e muitas ideias e sugestões. 

Conclusão: O evento abordado foi de grande proveito aos participantes, impactando a formação 
de cada um. O projeto da brinquedoteca conseguiu com o evento possibilitar ao público livre 
acesso às oficinas e aulas abertas integrar diferentes cursos e claro, difundir a importância do 
brincar. 

Referências: AGOSTINHO, Katia Adair. A complexibilidade da participação das crianças na educação 
infantil. Florianópolis: perspectiva, v.32, n.3, p.1127-1143, set./dez, 2014. 

SARMENTO, Manuel Jacinto. A reinvenção do ofício de criança e de aluno. Portugal: Atos de pesquisa em 
educação FURB, v.6, n.3, p.581-602, set./dez, 2011. 
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Introdução: A ansiedade é um fenômeno natural e essencial para garantir êxito nas atividades 
diárias, contudo quando se apresenta de forma excessiva, paralela ao medo exacerbado, passa a ser 
patológica e é classificada em diferentes transtornos. Decorrente da pandemia do Covid 19, bem 
como de outros problemas anteriores, a população brasileira apresenta um índice da ansiedade 
crescente e uma busca por medicamentos alternativos. Diante disso, essa pesquisa visa identificar a 
utilização de fitoterápicos e florais de Bach no tratamento do transtorno de ansiedade, por meio de 
uma pesquisa bibliográfica, onde o levantamento dos trabalhos relacionados ao tema foi realizado 
por meio de sites de busca como Capes, Google acadêmico, Pubmed e Medscape, utilizando como 
descritores “fitoterápicos” e “transtorno de ansiedade”, no período de 2018 a 2021. Os trabalhos 
obtidos serão analisados e categorizados para identificar como e quais fitoterápicos e florais têm 
sido estudados para o tratamento da ansiedade. 

Metodologia: A ansiedade é um fenômeno natural e essencial no dia a dia, porém no 
momento que reações fisiológicas (aumento da pressão arterial e frequência cardíaca) ocorrem 
frequentemente e em excesso, somado a outros sintomas, passa-se de um estado de ansiedade 
normal para patológica. Em meados da década 50, com a ascensão dos medicamentos ansiolíticos 
e após o reconhecimento de distúrbios psiquiátricos, deu-se início à busca por tratamentos para 
este fim, que alteram as emoções, o modo de agir ou o silogismo, pois apresentam a função de 
sedar e estimular as funções cerebrais (MACHADO, 2015). Os benzodiazepínicos são o grupo 
de ansiolíticos alopáticos mais prescritos no Brasil, e o cloridrato de buspirona, é um agente não 
benzodiazepínico. Os antidepressivos também são utilizados no tratamento de ansiedade, pois 
essa é causada devido a redução do neurotransmissor serotonina. Uma vez que estes fármacos 
possuem a função de aumentar a concentração dos neurotransmissores dopamina, norepinefrina 
e serotonina, e por não causarem dependência, são considerados tratamento de primeira linha no 
tratamento da ansiedade. Já a medicina alternativa foi discutida a partir da década de 80, na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, quando se recomendava a introdução de práticas tradicionais de 
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cura popular no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente tanto os fitoterápicos quanto a terapia 
floral são disponibilizadas pelo SUS, os fitoterápicos a partir de 1996 (BRUNING; MOSEGUI; 
VIANNA, 2012) e a terapia floral a partir de 2018 (BRASIL, 2018). Estas são alternativas menos 
invasivas ao organismo. Os florais se caracterizam por agirem na região do emocional, enquanto 
os remédios alopáticos atuam nas ligações químicas, no sintoma dos problemas, os florais agem 
na reação biofísica do organismo, na origem emocional do problema (CARISSIMO; OLIVEIRA, 
s/d). Além dos florais de Bach, os quais por muito tempo foram os únicos existentes, atualmente 
há os californianos, os do Alasca e os do Brasil (de Minas Gerais, da Mata Atlântica e Filhas de 
Gaia), dentre outros. De acordo com a 2ª edição, publicada em fevereiro de 2021, do Formulário 
de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2021) e uma pesquisa bibliográfica sobre a 
comercialização dos fitoterápicos para o tratamento da ansiedade os mais utilizados são: valeriana, 
passiflora, melissa, kava-kava e mulungu. Já os florais mais utilizados são: Impatiens, White 
Chestnut, Cherry Plum e Beech (SALLES e SILVA, 2012). Os trabalhos selecionados serão analisados 
e categorizados por meio de três etapas: pré-análise, codificação das informações e tratamento/
interpretação dos dados. Os resultados serão tabelados: 1º) Título do trabalho, autores, local e 
ano de publicação; 2º) por categoria obtida na codificação das informações, indicando o número 
de trabalhos relacionados a cada categoria identificada, de modo a identificar as tendências de 
pesquisa em relação ao tema. 

Conclusão: O presente trabalho identifica os fitoterápicos e florais mais utilizados no tratamento 
da ansiedade e busca analisar a sua eficiência no organismo, auxiliando no desenvolvimento de 
políticas de saúde pública. Estes medicamentos estão em crescente uso, podendo ser combinados 
com os alopáticos ou como uma alternativa para as pessoas que apresentam alguma resistência à 
medicamentos alopáticos.

Referências: ANVISA. Agência Nacional De Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 
nº 463, de 27 janeiro 2021.

BRASIL. Portaria N° 702, de 21 março 2018. Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: &lt;https://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018&gt;. Acesso em: 6 jul. 2021.

MACHADO, V. M. P. S. A influência da emoção na memória e no aprendizado. 2011. Monografia 
(Especialização em neurociência pedagógica) - Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2011.

SALLES, L. F.; SILVA, M. J. P. da. Efeito das essências florais em indivíduos ansiosos. Disponível em: 
&lt;https://www.scielo.br/j/ape/a/FsVrkRFnv3tDBDwp7Ktnz8r/?format=pdf&amp;lang=pt&gt;. 
Acesso em: 5 jul. 2021.
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Introdução: A gelatina é um polímero que se destaca em virtude da facilidade de obtenção, 
baixo custo e características biodegradáveis. Além disso, é considerada um material promissor 
para preparação de adsorventes. A técnica de adsorção tem sido amplamente utilizada em estudos 
para a remoção de contaminantes. Os nanotubos de carbono (CNT’s) tem sido viabilizados em 
estudos de adsorção de uma gama de contaminantes, no entanto, o uso apenas do pó dos CNT’s 
puro na adsorção não é economicamente, nem tecnicamente viável. Dessa forma, o preparo de 
compósitos adsorventes a base de gelatina e CNT’s é promissor, podendo superar as limitações 
mecânicas da gelatina e facilitar a separação do material após uso Nesse contexto, este estudo 
teve por objetivo produzir filmes adsorventes a base de gelatina comercial, com a adição de 
glutaraldeido e nanotubos de carbono. O corante alimentício amarelo tartrazina foi empregado 
como modelo experimental de contaminante.

Metodologia: Foram preparados quatro tipos de filmes a base de gelatina comercial, com as 
seguintes formulações: gelatina 8% (m/v) em 100 mL de água morna a 50ºC com adição de 0,1 e 0,2 
mL glutaraldeido, correspondendo a 0,66 e 1,32% (v/m) da massa de glutaraldeido em relação à 
massa de gelatina, respectivamente. Também foram elaborados filmes nas mesmas proporções de 
gelatina e glutaraldeido, no entanto, com adição de 5% de CNT’s em relação a massa de gelatina. 
Os filmes foram vertidos em placas de petri e submetidos a dois processos distintos: secagem 
em estufa de circulação de ar forçado (Tecnal, TE-394/2, Brasil) a 40 ºC por 15 h e congelamento 
a -5 ºC por 15 h, seguido de liofilização (Solab, SL-404, Brasil). Por fim, os filmes foram moídos 
em moinho de martelo (SPLabor, SP-33, Brasil) e armazenados em tubos previamente secos. 
Foram empregados 50 mL das soluções do corante amarelo tartrazina (400 mg L-1 e pH ajustado 
para 2,5) em erlenmeyers de 250 mL e 50 mg de adsorvente. Os ensaios foram conduzidos em 
incubadora shaker (Marconi, MA-420, Brasil) a 25 ºC e 120 rpm por 24 h, com posterior leitura em 
espectrofotômetro (Tecnal, UV-5100), no comprimento de onda de 429 nm. A partir dos dados de 
concentração obtidos, o percentual de remoção foi calculado conforme Equação 1. Remoção (%)=( 
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(Ci-Cf))/Ci x100 (1) sendo, Ci a concentração inicial do contaminante (mg.L-1) e Cf a concentração 
inicial do contaminante (mg.L-1) A capacidade de adsorção foi calculada conforme a Equação 
2. q=(V (C-C0))/m (2) sendo, q a quantidade de contaminante adsorvida por grama adsorvente 
(mg.g-1), C0 e C as concentração de corante na solução aquosa inicial e final, respectivamente 
(mg.L-1), v o volume da solução (L) e m a massa de adsorvente (g).

Conclusão: A adição de nanotubos de carbono até 5% e glutaraldeido até 1,32% em filmes a 
base de gelatina não demonstrou consideráveis aumentos na porcentagem de remoção e/ou na 
capacidade de adsorção do corante alimentício amarelo tartrazina.

Referências: DAI, R.; WOO, M.; CHEN, H. et al. Hydrogel beads based on oxidized corn starch cross-
linked with gelatin for tartrazine adsorption from aqueous environments. Polymer Journal, v. 49, n. 7, p. 
549-555, 2017.

HUANG, Y.; WU, D.; WANG, X. et al. Removal of heavy metals from water using polyvinylamine by 
polymer-enhanced ultrafiltration and flocculation. Separation and Purification Technology, v. 158, p. 124-
136, 2016.

HUI, B.; ZHANG, Y.; YE, L. Structure of PVA/gelatin hydrogel beads and adsorption mechanism for 
advanced Pb (II) removal. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 21, p. 868-876, 2015.
INYANG, M.; GAO, B.; 
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Introdução: A educação financeira para crianças e adolescentes é considerado um tema de 
expressiva importância. Esses ensinamentos oferecem aos jovens uma visão mais positiva sobre 
seu futuro (SILVA, 2016). O propósito de educar financeiramente os jovens em relação a como 
lidar com o dinheiro foca-se na construção de uma maturidade financeira. Com isso, o objetivo da 
pesquisa é investigar o conhecimento que os alunos do ensino fundamental da Escola Pública do 
Município de Vila Maria/RS, possuem a respeito da educação financeira. Descrever as principais 
informações que norteiam o entendimento da educação financeira; relacionar educação financeira 
com noções básicas de matemática e língua portuguesa; identificar o nível de conhecimento sobre 
educação financeira no colégio, foco do estudo aplicado; analisar a necessidade da inclusão de 
uma matéria específica de educação financeira nos níveis iniciais do ensino fundamental.

Metodologia: Na formalização da população e da amostra, da pesquisa, tratou-se: (i) um estudo 
de caso de uma escola de Ensino Fundamental localizada no município de Vila Maria/RS; (ii) 
utilizou-se da aplicação de questionários para coletar os dados, onde a base desse estudo são 
alunos do 1 ao 9 ano e os professores. Na coleta de dados para o estudo de caso, foi aplicado 
questionários a alunos do quinto ano ao nono ano do ensino fundamental (em razão de já 
saberem ler). No questionário havia perguntas fechadas e algumas delas com alternativas. Com a 
obtenção das respostas, pretende-se analisar o grau de conhecimento dos alunos sobre finanças, 
tal como na proposição dos objetivos e pergunta de pesquisa. O total de alunos entrevistados 
foram de 74 alunos. As variáveis de estudo analisadas na pesquisa versaram primordialmente 
sobre as palavras chaves finanças pessoais, dinheiro e educação financeira, as mesmas que se 
colocam como temáticas principais nos vídeos e materiais disponibilizados pelo Banco Central 
do Brasil em seus estudos mais atualizados sobre o tema. Segundo os resultados da pesquisa, 
50% dos professores entrevistados afirmaram não possuir conhecimento sobre o assunto, os 
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outros 50% afirmaram ter algum conhecimento sobre o assunto, e nenhum professor respondeu 
ter conhecimento suficiente sobre o assunto. Resultados como esses também foram encontrados 
em outras pesquisas (BRÖNSTRUP, 2016. SIMEÃO; SANTOS; FERREIRA,2011), representando 
uma carência sobre educação financeira entre os professores. A respeito da formação, apenas 
a professora de Matemática obteve algumas informações a respeito da matéria de Educação 
Financeira durante sua graduação. Enquanto os demais não obtiveram contato nenhum durante sua 
formação. A respeito da importância da inserção da matéria, todos os professores acreditam que é 
de extrema importância para os alunos do Ensino Fundamental a matéria de Educação Financeira. 
Ao questionar os professores se eles estavam dispostos a enfrentar o desafio de se preparar para 
lecionar a matéria de educação financeira nas escolas, apenas a professora de Matemática confirma 
que buscaria preparação para aplicar a matéria nas escolas, os demais professores se mantiveram 
neutros. Os professores que se mantiveram neutros afirmam que eles como adultos possuem 
muita dificuldade em relação as suas próprias finanças pessoais. Analisando os resultados obtidos 
dos alunos, o número de alunos que não conversa com os pais sobre dinheiro é bastante elevado 
comparado com os que conversam. Porém, a maioria dos alunos confirmam que seria muito 
importante a inserção da matéria Educação Financeira nas escolas. Outro resultado encontrado 
afirma que ainda tem muitos alunos que possuem dificuldade em contar as cédulas de dinheiro. 
Os professores que acompanharam o questionário de seus alunos afirmaram a dificuldade da 
maioria deles em relação a soma. 

Conclusão: Fica claro a necessidade de uma melhor articulação entre disciplinas, professores e 
alunos. Nesta escola o assunto não é comentado nem repassado para os alunos na relação com as 
disciplinas. Junto aos alunos, é evidente a dificuldade e deficiência que os alunos possuem quando 
o assunto é dinheiro e de como devem se articular com o dinheiro pensando nas suas finanças 
pessoais.

Referências: BRÖNSTRUP, T. M. Educação financeira nas escolas: estudo de caso de uma escola privada 
de ensino fundamental no município de Santa Maria (RS). 2016.

SILVA, Daniella Flores da. Educação financeira como prática pedagógica na educação infantil. Eventos 
Pedagógicos, v. 7, n. 3, p. 1056-1067, 2016.

SIMEAO, Juliana Aparecida. SANTOS, Simone Costa dos. FERREIRA, Marcelo Marchine. Educação 
Financeira nas Escolas: um estudo nas escolas públicas do ensino médio do município de Juranda/PR. VI 
EPCT, 2011.
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Introdução: Ao longo dos anos, a evolução tecnológica e produtiva, as transições demográficas 
e políticas e a globalização modificaram e vem modificando o mercado de trabalho a nível geral. 
Num cenário de envelhecimento populacional existe uma questão que é o envelhecimento da força 
de trabalho (ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2015). Com envelhecimento da força de trabalho, há um 
prolongamento no tempo de participação do trabalhador enquanto População Economicamente 
Ativa (PEA). Assim, o objetivo geral do estudo foi analisar a configuração do mercado formal de 
trabalho brasileiro em termos ocupacionais, setoriais, etários e de renda. Através dos objetivos 
específicos, buscou-se estudar a relação entre a dinâmica populacional e o mercado de trabalho na 
perspectiva do envelhecimento humano; examinar a relação entre os setores de atividade econômica 
e a absorção da PEA com mais idade; identificar a dimensão socioeconômica do envelhecimento 
da força de trabalho em termos setoriais, ocupacionais e de renda.

Metodologia: Este estudo é considerado como pesquisa aplicada e utiliza a lógica dedutiva. 
O objetivo da pesquisa é descritivo e adota uma abordagem quantitativa. Utilizou-se pesquisa 
bibliográfica com levantamento de dados secundários. As categorias de análise se configuram 
através do número de vínculos pelos seguintes enquadramentos (RAIS, 2020): 1. Ocupacional: 
utilizou-se a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002, Grande Grupo); 2. Setorial: utilizou-
se classificação do IBGE por setor (IBGE Grande Setor) com os seguintes setores: Indústria; 
Comércio; Serviços e Agropecuária; 3. Categoria Individual: Faixa etária: Essa categoria foi 
dividida em: trabalhadores de 10 a 17 anos, trabalhadores de 18 a 29 anos, trabalhadores de 30 
a 49 anos e 50 ou mais; 4. Características do Vínculo: Faixa de remuneração: média em salários 
mínimos. O período analisado na pesquisa é de 2006 a 2018, com o número de vínculos ativos 
de trabalhadores formais no Brasil. A forma de análise e interpretação de dados foi baseada na 
estatística descritiva. Ao relacionar a distribuição dos trabalhadores formais dos quatro grandes 
setores analisados: agropecuária, serviços, indústria e comércio em relação as suas faixas etárias, 
analisamos que a faixa etária predominante nos quatro setores é a faixa dos 30 a 49 anos, variando 
aproximadamente entre 50% e 55% dos trabalhadores de 2006 a 2018. No setor de serviços o 
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percentual de trabalhadores com 50 anos ou mais passou de 16,1% em 2006 para 22% em 2018. 
No setor indústria, a participação de trabalhadores com 50 anos ou mais não representa um 
percentual tão expressivo, porém cresceu de 8,4% em 2006 para 14,7% em 2018. Na agropecuária 
e no comércio o percentual de trabalhadores com mais idade (50 anos ou mais) também cresceu 
significativamente, na agropecuária, de 13,9% em 2006 para 21,1% em 2018, no comércio, de 
14,2% em 2006 para 18,2% em 2018. O aumento da participação de trabalhadores com mais idade, 
somado com o envelhecimento futuro da faixa dos 30 a 49 anos, irá ampliar significativamente a 
proporção de trabalhadores acima dos 50 anos. Ao relacionar as ocupações (CBO 2002, Grande 
Grupo) com as faixas etárias dos trabalhadores, o grupo de ocupações que mais se destaca é 
“membros superiores do poder público e dirigentes de organizações de interesse público”, em 
que o percentual de trabalhadores com mais idade passou de 19,2% em 2006 para 24% em 2018. 
Nos outros grupos de ocupações a participação de trabalhadores com mais idade não representa 
tanto. A predominância é de trabalhadores com 30 a 49 anos em todos os grupos de ocupações. 
Relacionando a remuneração média dos trabalhadores com suas faixas etárias, analisamos que 
quanto maior a remuneração média, maior a proporção de trabalhadores com mais idade. De 0,01 
a 1,50 salários mínimos (SM), a participação de trabalhadores com mais idade é de 13,5% em 2018, 
de 10,01 a mais SM, a participação de trabalhadores com mais idade sobe para expressivos 35,6% 
em 2018.

Conclusão: Segundo Souza e Melo (2017), entre 2015 e 2030, o número de pessoas com mais 
de 60 anos deve crescer 56%. No mesmo sentido, a pesquisa descreve que o envelhecimento 
da força de trabalho apresenta diferentes proporções dentre os setores e ocupações. Diante a 
essas transformações, o mercado de trabalho necessitará se adaptar à realidade da população, 
absorvendo essa mão de obra com mais idade. 

Referências: ALBUQUERQUE, Paula. FERREIRA, João. Envelhecimento, emprego e remunerações nas 
regiões portuguesas: uma análise shift-share. Eure, Lisboa, v. 41, n. 122, p. 239-260, 2015. 

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS. 2020. Bases Estatísticas. Rais vínculos. 
Disponível em:<http://bi.mte.gov.br/bgcaged/rais.php>. Acesso em: 15 abr. 2020. 

SOUZA, Alexandre Candido de. MELO, Cláudia Virgínia de Brito. O mercado de trabalho brasileiro diante 
das perspectivas de envelhecimento da população. Estudos Estratégicos, Brasília, Edições Câmara, 2017.
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Introdução: A oxidação é uma das principais causas de degradação de alimentos, o que reduz 
sua vida útil através de alterações químicas e sensoriais, diminuindo sua qualidade nutricional 
(SABERI et al., 2017). Revestimentos poliméricos podem ser empregados para aumentar o tempo 
de prateleira de alimentos como frutas e hortaliças, e as embalagens de fontes petroquímicas são 
as mais utilizadas devido ao processo de fabricação ser estabelecido e de baixo custo. Entretanto, o 
uso difundido desses materiais induz impactos ambientais de diferentes magnitudes devido à sua 
baixa degradação na natureza, aliada ao descarte incorreto (NGUYEN et al., 2020). Nesse cenário, 
amidos têm atraído atenção para o desenvolvimento de filmes biodegradáveis e a incorporação de 
extratos vegetais a essas embalagens confere atividades biológicas interessantes para o revestimento 
de alimentos. Assim, o objetivo foi produzir filmes bioativos de amido de resíduo de feijão a partir 
da adição de extratos vegetais.

Metodologia: Foram preparados extratos de bagaço de butiá (BU), araçá (AR), guabiroba (GU) 
e uvaia (UV) a partir de 1 g de extrato liofilizado de cada matriz em 50 mL de água destilada. As 
amostras foram homogeneizadas e centrifugadas a 3500 rpm por 5 min. Os sobrenadantes foram 
recuperados e armazenados até utilização. Os filmes foram produzidos a partir de uma suspensão 
de 3 g de amido, 100 mL de água destilada (90 mL para os filmes com extrato) e 30% de glicerol 
em relação à massa de amido, mantida sob agitação a 90 ºC por 15 min. Com os filmes bioativos 
em temperatura ambiente, foram adicionados 10 mL dos extratos de BU, AR, GU e UV para cada 
filme. Após homogeneização, cerca de 20 g das soluções foram dispostas em placas de acrílico e 
mantidas em estufa com circulação de ar a 30 ºC durante 20 h. Os filmes foram acondicionados 
a 22±3 °C e umidade relativa de 55±3% até o momento de realização das análises. A avaliação 
antioxidante dos filmes e dos extratos vegetais se deu através da análise de compostos fenólicos 
totais (CFT) pelo método colorimétrico de Folin-Ciocalteau, descrito por Sousa e Correia (2012). 
Para a avaliação dos filmes, foi necessária a liberação prévia dos CFT, realizada pela agitação a 125 
rpm da mistura de 1 g de amostra de filme de BU, AR, GU e UV e 20 mL de etanol 80% durante 
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24 h a 45 ºC. A Tabela 1 apresenta os resultados das análises de CFT para os extratos e filmes de 
BU, AR, GU e UV. Em relação aos extratos, UV e AR apresentaram os maiores teores de CFT, 
com diferença estatística frente aos extratos de BU e GU (p<0,05). Embora GU tenha apresentado 
o menor teor de CFT, os valores destacam um potencial bioativo importante para essa matriz, já 
que de maneira geral os CFT têm capacidade de atuar como antioxidantes, retardando a ação de 
radicais degenerativos. Em relação ao teor de CFT presentes nos filmes, todas as amostras foram 
estatisticamente diferentes. Embora tenha sido observado valores significativamente menores do 
que seus respectivos extratos, notou-se um comportamento similar, com o filme com extrato de 
UV apresentando a maior concentração de CFT, seguido pelo filme de AR. Filmes com a adição 
de BU não apresentaram CFT, o que pode ter ocorrido pela escolha do solvente (etanol 80%) não 
ser adequada à extração dos CFT incorporados no filme, pela degradação dos compostos ou pela 
inefetividade na incorporação destes nos filmes. Além disso, a amostra controle não apresentou 
teor considerável de CFT, visto que nenhum ingrediente presente na formulação dos filmes 
apresenta composição fenólica. Dessa forma, são necessários estudos complementares que avaliem 
características mecânicas dos filmes além da sua atividade antioxidante e microbiológica, a fim 
de verificar se a adição dos extratos influencia nesses fatores, visto que devem ser levados em 
consideração para a escolha do alimento em que se utilizará o filme como revestimento.

Conclusão: O extrato de UV e AR e os filmes a partir destes extratos apresentaram o maior teor 
de CFT, demonstrando que os filmes mantêm parte dos compostos bioativos empregados na sua 
formulação. Embora sejam necessários estudos sobre as características mecânicas dos filmes, pode-
se sugerir sua utilização no revestimento de alimentos, visto que o potencial antioxidante pode 
evitar a oxidação destes.

Referências: NGUYEN, T.T et al. Enhanced antimicrobial activities and physiochemical properties of 
edible film based on chitosan incorporated with Sonneratia caseolaris (L.) Engl. leaf extract. Prog. Org. 
Coat., v. 140, p. 105847, 2020.

SABERI, B. et al. Physical, Barrier, and Antioxidant Properties of Pea Starch-Guar Gum Biocomposite Edible 
Films by Incorporation of Natural Plant Extracts, Food Bioprocess Technol., v. 10, p. 2240-2250, 2017. 

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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Introdução: Este trabalho corresponde a um excerto de pesquisa em andamento, que até o 
momento tem como objetivos apontar os conceitos que definem uma Gestão Escolar Democrática 
e discutir o seu processo de consolidação nas escolas pertencentes à rede estadual de ensino do 
estado de Santa Catarina, a qual é regulamentada pelo Decreto 194/2019 (SANTA CATARINA, 
2019), que se configura como uma política de governo.

Metodologia: A pesquisa em andamento discute o processo de consolidação da gestão 
democrática da educação no estado de Santa Catarina, após a sanção da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e da Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989, abordando a 
legislação que ao longo dos anos, contribuiu para a sua implementação na rede estadual de ensino, 
em destaque o Decreto 194/2019. O texto, de cunho qualitativo, se constituiu por meio de pesquisa 
bibliográfica, a qual contempla autores que conceituam a Gestão Escolar Democrática, e pesquisa 
documental, que analisa a legislação que regulamenta a gestão democrática na rede pública de 
ensino. Para Souza (2009, p. 125) a gestão democrática mostra-se num processo político ocasionado 
pelo envolvimento das pessoas que têm relação com a escola, onde “[...] identificam problemas, 
discutem, deliberam e planejam, encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das 
ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca da solução daqueles problemas”. 
Tem por base o diálogo, a alteridade e a participação de todos os segmentos que fazem parte da 
comunidade escolar. Lima (2013) também sinaliza que a ocorrência de uma proposta pedagógica 
democrática exige o exercício da democracia, ação que requer o aprendizado de seu sentido e que 
seja oportunizada por meio da participação, discussão, resultando numa construção democrática. 
Em relação às escolas pertencentes à rede estadual de ensino de Santa Catarina, o Decreto 194/2019 
(SANTA CATARINA, 2019) regulamenta a Gestão Escolar Democrática, concedendo o direito à 
comunidade escolar em participar das discussões e da tomada de decisões junto à gestão. Uma das 
ações previstas no Decreto 194/2019 é o direito da comunidade escolar em escolher o seu gestor, 
ação que já tem tido sua legalidade negada ao longo da história. No entanto, se observa uma 
contradição quando o documento permite que o Diretor eleito indique o seu Assessor de Direção, 
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ato que faz recordar o passado, quando o Diretor de escola era nomeado politicamente pelo poder 
executivo em vigência. Embora se observe essa divergência, a Gestão Escolar Democrática tem 
retomado sua relevância nas escolas pertencentes à rede de ensino do estado de Santa Catarina, se 
consolidando tardiamente, por meio do Decreto 194/2019 que se configura como uma política de 
governo, sem a garantia de sua continuidade, repousando numa sustentação incerta, que pode ser 
alterada a qualquer momento. 

Conclusão: Apesar de a legislação, tanto em nível federal como em nível estadual regulamentar 
os princípios da Gestão Escolar Democrática, na rede estadual de ensino de Santa Catarina tem 
sido um processo que se constituiu lentamente ao longo da história, marcado pelas políticas de 
governo, que causam certa incerteza em relação do futuro da gestão escolar.

Referências: SANTA CATARINA. Secretaria da Educação. EDITAL Nº 1.443, de 07 de agosto de 
2019, 2019. Disponível em: https://www.sed.sc.gov.br/documentos/plano-de-gestao-escolar-409/
processo-2019. Acesso em 29 jul. 2021.

SOUZA, Ângelo R. Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática. Educação em 
Revista, v.25, n.03. p.123-140, dez. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-
46982009000300007&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em 04 mai. 2020.

LIMA, Licínio. Organização Escolar e democracia radical: Paulo Freire e a governação democrática da 
escola pública. São Paulo: Cortez, 2013.
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Introdução: Estudos apontam que uma das causas que dificultam a inclusão dos surdos 
no mercado de trabalho tem origem na infância, com as dificuldades sofridas já na educação e 
alfabetização. As pessoas que nascem surdas possuem como língua materna a Linguagem Brasileira 
de Sinais (Libras), sendo a língua portuguesa, a segunda língua. Embora existam política públicas 
que possibilitam o ingresso e permanência de pessoas portadoras de deficiência no mercado de 
trabalho, de acordo com Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência 
Física (Conade), as maiores dificuldades enfrentadas pelos surdos são o preconceito, a adaptação 
de ambientes e a comunicação com os colegas e chefes, no caso de ouvintes e não ouvintes. Diante 
disto, o projeto, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Passo Fundo, 
propõe ações que possibilitem a melhoria no letramento matemático com vista a contribuir com a 
formação cidadã, crítica e atuante na comunidade em que vive.

Metodologia: A teoria Vigotiskiana percebe o homem como um sujeito histórico social que se 
desenvolve enquanto ser não alienado a partir das constantes trocas que faz em seu meio social. 
Ele considera o homem em suas relações inter e intrapsíquicas e a partir da natureza social do 
ser humano e de sua consciência (VYGOTSKI, 1996). Nessa perspectiva teórica as oficinas de 
aprendizagem para surdos, visam considerar o jovem como alguém que se compreende em sua 
história social como surdo, usuário de uma língua própria, a libras, que não a língua materna; 
um sujeito que se organiza a partir do visual, que se constitui numa experiência de não audição; 
implica desta forma, compreender a configuração diferenciada de suas práticas sociais, isto é, 
considerar o sujeito surdo completo na sua diferença. Para este teórico, existem conceitos que são 
formados a partir das experiências cotidianas, vividas no universo cultural da criança, em que suas 
relações com os objetos e seres de seu grupo social, vê-se confrontada por situações sobre as quais, 
inconscientemente, vai construindo conceitos. Com base nisso, acreditamos que o vínculo dos 
com os jovens e adolescentes surdos com sua na cultura surda, participando de suas associações 
são também produtoras de conhecimentos, e nesse sentido, optamos em continuar realizando as 
atividades na sede da Apas. O planejamento de cada oficina inicia-se com a avaliação da oficina 
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anterior pela equipe executora com objetivo de verificar se os alunos participantes compreenderam 
os conceitos trabalhados e caso, seja necessário, retomar de outro modo. Definido o tema ou 
dificuldade nas atividades serão elaborados ou construídos sequenciamentos didáticos e também, 
uma pesquisa na busca de materiais visuais ou lúdicos que possam a contribuir na aprendizagem 
deste conceito. Concomitantemente, os executores do projeto participarão de grupos de estudos 
sobre as políticas de inclusão e cultura surda. Este planejamento está pautado nos seguintes 
objetivos específicos: oportunizar espaço para o surdo compreender o papel da matemática 
e da língua portuguesa no mundo moderno, para atendimento às suas necessidades e para a 
resolução de problemas aplicáveis a sua realidade; desenvolver o pensamento lógico-matemático 
aumentando a autonomia na tomada de decisão frente a situações do cotidiano; e simular situações 
que se aproximem da realidade do mercado de trabalho e de sua vida cotidiana, que apliquem 
conhecimentos matemáticos e de língua portuguesa, contribuindo para sua autonomia. 

Conclusão: Devido a Pandemia Covid-19 e atendendo aos protocolos de distanciamento social 
que impedem a realização de oficinas presenciais, o projeto Letramento e cidadania tem realizado 
as seguintes atividades: grupo de estudo e formação na área da cultura surda; políticas da inclusão 
e ensino de jovens e adultos surdos, e isto têm qualificado a equipe executora de projeto.

Referências: VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996.
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Introdução: O tema desta pesquisa foca no estudo do sentido dos adjetivos, em capas de revistas 
femininas, construído com base nos estudos da linguagem, sob o viés da enunciação benvenistiana, 
tomando a língua em uso. Justifica-se a escolha deste tema, pois, as formas da língua convocam 
a pensar o sentido que se constrói em textos. Nesta pesquisa, destacam-se as capas de revistas 
femininas, enquanto gênero textual que possibilita a descrição do uso e da organização da 
língua em dadas situações discursivas. Este trabalho será realizado em duas seções, a saber: a) 
na primeira temos a conceituação dos adjetivos, usando duas gramáticas normativas da língua 
portuguesa: a de Carlos Henrique da Rocha Lima (2011) e a de Evanildo Bechara (2009); b) na 
segunda, apresentamos a teoria que orienta o nosso estudo, partindo da definição de enunciação 
de acordo com Benveniste (1989). Finalizamos com considerações finais.

Metodologia: As partes que compõem este trabalho articulam-se de tal modo que possibilitam a 
análise de capas de revista, tomando o adjetivo como objeto de estudo, enquanto forma linguística 
que constrói sentido em textos. Escolhemos capas de revistas femininas que trazem em seu 
enunciado principal a forma “adjetivo”, a fim de termos elementos para a análise da subjetividade – 
foco deste estudo. Consideramos as capas de revistas, que utilizam de diversos recursos semióticos 
(bastante imagens e cores chamativas) para atrair a atenção do leitor. Observamos que, geralmente, 
a manchete da matéria principal da edição do periódico está em destaque. Essa, ao apelar para 
uma manchete que desperta a curiosidade, já introduz de forma concisa o conteúdo da revista. Ao 
desempenharem o papel de informar e de anunciar, esses magazines participam de dois setores 
de atividade humana: o jornalístico e o publicitário, devendo ser bem estruturado, para que o seu 
papel de instigar a leitura, seja concluído. Será feita a análise de adjetivos usados em capas de 
revistas femininas, pensando que esses só têm sentido no uso, por isso, iremos observar de que 
forma a sua função de modificar o substantivo, delimitar, atribuir características, restringir o nome 
etc. afeta nas descrições linguísticas executadas. No caso desta pesquisa, iremos observar a forma 
como as mulheres são representadas por essas publicações, podendo às vezes condizer ou não 
com a realidade da sociedade atual. Para isso, serão tomadas como base as gramáticas normativas 



Página 1820

brasileiras dos autores Carlos Henrique da Rocha Lima (2011) e Evanildo Bechara (2009). Além 
do aspecto gramatical, olharemos questões enunciativas envolvidas na construção dos sentidos 
dos textos em análise. Benveniste (1991) nos diz que única é a condição do homem na linguagem, 
tendo em vista que a enunciação é irrepetível, compreende-se que a subjetividade nada mais é que 
o espaço íntimo do indivíduo, ou seja, como ele “instala” a sua opinião ao que é dito, logo, como 
ele expressa pontos de vista da própria pessoa. Deste modo, exploraremos na construção do texto 
como as formas linguísticas que estão dispostas a todo locutor, se apropriam e se atualizam. Desse 
modo, as análises feitas devem contemplar os aspectos gramaticais (principalmente a forma) e os 
enunciativos (sentido) dos adjetivos usados para a construção dos sentidos do gênero textual capas 
de revistas femininas. Com isso, queremos perceber como descrever o uso da língua, olhando para 
o funcionamento do adjetivo, em situação real de comunicação.

Conclusão: Este trabalho tem uma significância para a autora, pois trará diversos saberes sobre 
como nas revistas, junto a suas capas, a mulher está simbolizada, assim como o enunciado que a 
acompanha, construindo sentidos e, assim, influenciando os sujeitos – que vivem em sociedade – 
que as lê.

Referências: BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 
Lucerna, 2009. 

BENVENISTE, E. Problemas de linguística geral I. 3. ed. Campinas, SP: Editora da Universidade Federal de 
Campinas, 1991. 

_______. Problemas de linguística geral II. Tradução: Eduardo Guimarães. Campinas, SP: Editora da 
Universidade Federal de Campinas, 1989. 

FLORES, V. N. Introdução à Teoria Enunciativa de Benveniste. 1. ed. São Paulo: Editora Parábola, 2013.  
LIMA, R. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 49. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. 
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Introdução: O presente trabalho visa analisar o direito à igualdade de filiação, através do estudo 
do artigo 121, §2º, VII, do Código Penal (CP), face ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
igualdade e legalidade. Justifica-se a relevância do assunto em questão, pois a forma como esse 
instituto está previsto em lei - no artigo 121, §2º, VII, do CP, delimita a preocupação com a tutela 
apenas para os filhos consanguíneos e parentes até terceiro grau, ou seja, a proteção do filho 
socioafetivo não possui garantia amparada legalmente neste dispositivo. Contudo, objetiva-se 
investigar a maneira como ocorre a proteção dos direitos do filho consanguíneo e do socioafetivo, 
com base na legislação vigente. Para solucionar a problemática imposta, analisa-se os princípios 
da dignidade da pessoa humana, igualdade e legalidade, os quais nestes casos, são aplicados por 
analogia.

Metodologia: O direito à igualdade de filiação é uma garantia constitucional, positivada no artigo 
227, §6º, as Constituição Federal, na qual proíbe quaisquer designações discriminatórias relativas 
à filiação. Entretanto, ao analisar o artigo 121, §2º, VII do Código Penal, verifica-se que somente 
o filho consanguíneo está amparado no presente dispositivo. Os princípios são imprescindíveis 
para a fundamentação normativa dos casos concretos, tornando-as ainda mais sólida e efetiva, 
concedendo ao indivíduo, assim, a obtenção de garantia protetora e, ao legislador, por sua vez, uma 
regulamentação jurídica basilar (RESENDE; BERNARDES JR, 2018, p.196-199). Logo, o princípio 
da dignidade da pessoa humana, está fundamentado e protegido pela Constituição Federal, em 
seu artigo 1º, III, na qual visa assegurar ao indivíduo sua dignidade, sendo um direito e uma 
garantia, com recurso igual para todos e inalienável, não permitindo qualquer tipo de discriminação 
(CASTELO, 2011, p.18-26). Dessa forma, tanto o indivíduo, quanto a família e o próprio Estado, 
devem respeitar a sua dignidade e propiciar as condições ideais para o desenvolvimento da 
personalidade humana (art. 1º, II a IV, e art. 3º, IV, da CF) (LOUREIRO,2016, p. 133). No tocante ao 
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princípio da igualdade, denota-se ser um bem jurídico indisponível, no qual todos os indivíduos 
são iguais perante a lei, proibido qualquer tipo de discriminação. Ainda, é um fundamento 
indispensável para a justificação de um conflito, pois é compreendido e aplicado como um direito 
mínimo existencial. Assim, quando todos os indivíduos estão sendo protegidos por tal princípio, 
os fatores de desigualdade, tanto em desenvolvimento quanto em oportunidades, tendem a ser 
amenizados (RESENDE; BERNARDES JR, 2018, p. 199-200). O princípio da legalidade encontra-
se estabelecido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, o qual não permite desvios e 
segue as exigências da justiça para a sua aplicação. Logo, é com extrema cautela que o legislador 
penal deve evitar a utilização de termos vagos ou equívocos, oferecendo a segurança jurídica 
necessária dentro da ordem penal (BITENCOURT, 2012, p. 24-25). O método de procedimento 
utilizado para a elaboração preliminar da pesquisa foi o monográfico, o qual destina-se ao estudo 
das normas constitucionais, civis e um tocante penal. Ainda, no decorrer do estudo, será utilizado 
o método de abordagem hermenêutico, aplicando-se a interpretação dos princípios, doutrina, leis 
e afins, melhor interpretando-as, bem como a pesquisa bibliográfica e a utilização de doutrina 
clássica e atual sobre a temática. 

Conclusão: Em resposta a problemática lançada, conclui-se que o disposto no artigo 121, §2º, 
VII do CP não abrange a tutela do filho socioafetivo, deixando-o à mercê de um tratamento justo e 
igualitário. Logo, torna-se fundamental a compreensão dos princípios, para que sejam utilizados 
normativamente por analogia e, assim, sua prática possa proteger todos os sujeitos passivos, 
inclusive o filho socioafetivo.

Referências: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. Código Penal. 

_______. Constituição Federal.

CASTELLO, Fernando Alcântara. A igualdade jurídica entre os filhos: reflexo da constitucionalização do 
direito de família. 2011. Monografia (Curso de Especialização em Direito de Família, Registros Públicos e 
Sucessões do Centro de Estudos Sociais Aplicados). - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2011. 

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: teoria e prática. 7.ed. Editora JusPODIVN, 2016. 

RESENDE, Antônio José Calhau de. BERNARDES JR, José Alcione. Princípio da Igualdade: Uma 
abordagem multidisciplinar. Minas Gerais. 2018.
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Introdução: Cresce constantemente a preocupação com a administração pública e o combate a 
atos corruptos e de improbidade no Brasil. Nesse cenário, e em corolário com os novos instrumentos 
jurisdicionais no direito brasileiro na busca pela resolução consensual de conflitos em face do 
processo litigioso, entra em pauta a positivação do Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) na 
Lei 8.429/92-Lei de Improbidade Administrativa. A imoralidade na administração pública e a 
corrupção são práticas extremamente nocivas e corriqueiras na realidade brasileira, e, em que 
pese haver responsabilização pela via judicial dos agentes ímprobos, muitas vezes, em razão da 
alta demanda do judiciário, a lentidão na solução desses conflitos e responsabilização dos agentes 
acarreta um infesto sentimento de impunidade pela sociedade em geral.

Metodologia: A Lei de Improbidade Administrativa (LIA), é um mecanismo de combate 
a corrupção e má gestão no Brasil. Em seu texto legal descreve as condutas de improbidade 
administrativa causadoras de danos ao erário, enriquecimento ilícito e violação de princípios 
da administração pública, estipulando as sanções aplicáveis aos agentes desonestos. A redação 
do antigo artigo 17, §1º da LIA negava a possibilidade de realização de acordos e transações 
envolvendo atos de improbidade administrativa. Entretanto, em que pese haver previsão expressa 
na lei negando a negociação no âmbito da improbidade, ante as novas nuances no microssistema 
de combate a corrupção, com a realização de colaboração premiada e acordos de leniência, 
o Conselho Nacional do Ministério Público instituiu a Resolução 179 de 26 de junho de 2017, 
admitindo a realização de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, nas hipóteses configuradoras 
de improbidade de administrativa. Visando, sobretudo, a celeridade processual, e a redução de 
lígios judiciais. Em razão disso, verificou-se, uma nova interpretação da Lei de Improbidade 
Administrativa pelo Ministério Público, que, ainda que com algumas hesitações, vinha recebendo 
o aval do Judiciário. Recentemente, a Lei 13.964/2019, também conhecida por Pacote Anticrime, 
acabou com qualquer celeuma ainda existente quando a possibilidade de acordo na Lei de 
Improbidade Administrativa, no momento em que revogou o artigo 17, §1º da LIA, que vedava a 
realização de quaisquer transações e, em sua nova redação passou a admitir a celebração de acordos, 
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nomeados de “acordo de não persecução cível”. Entretanto, a referida alteração legislativa entrou 
em vigor de modo incompleto, em razão do veto do chefe do Poder Executivo no que é pertinente 
a regulamentação do ANPC, o que acarretou dificuldades de como, onde e quando os acordos 
podem ocorrer. Contudo, ainda que com alguns impasses, a lacuna legislativa não foi óbice para a 
celebração do instituto, ante a possibilidade de utilização da analogia, jurisprudência e princípios 
gerais do direito, conforme o artigo 3º da Lei 4.657/42. No mérito, o ANPC é realizado entre o 
Ministério Público e/ou pessoas jurídicas públicas lesadas com os agentes ímprobos, e destaca-se 
na medida em que propicia resultados mais céleres e efetivos para a moralidade administrativa, 
mediante cláusulas que asseguram o imediato ressarcimento ao erário e a aplicação de sanções 
próprias descritas na Lei de Improbidade Administrativa ao agente desonesto, sem a necessidade 
do moroso trâmite do processo judicial. 

Conclusão: Assim, sob a ótica jurídica e social, conclui-se que, com a aplicação do ANPC, 
ainda que carente regulamentação própria no ordenamento jurídico, há uma maior eficiência e 
celeridade na resposta Estatal no âmbito da Improbidade Administrativa, de modo a assegurar 
a supremacia do interesse público e a prevalência dos Direitos Fundamentais consagrados no 
Estado Democrático de Direito.

Referências: BRASIL. Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do 
Direito Brasileiro. Rio de Janeiro, Brasil.

BRASIL. Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992. Brasília, DF. 

BRASIL. Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. 
Brasília, DF.

CANADAS, Luciara Vanderlinde. O acordo de não persecução cível como possibilidade de 
autocomposição em matéria de improbidade administrativa à luz da lei 13.964/19 – lei anticrime. 2020, f. 
85. TCC (graduação) Curso de Direito. Universidade do sul de Santa Catarina. Palhoça/SC, 2020.
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Introdução: A experiência relatada ocorreu no primeiro semestre de 2021 e refere-se ao trabalho 
de conclusão da disciplina de Experiência Pedagógica V - Processos Educativos em Espaços Não 
Escolares, desenvolvida no curso de Pedagogia da Universidade de Passo Fundo a qual tem 
como objetivo compreender a especificidade da educação não formal e a importância do trabalho 
pedagógico para a promoção da cidadania nos diferentes territórios, considerando que o curso 
de pedagogia caracteriza-se também pela responsabilidade de formar pedagogos capacitados 
para atuar em diferentes campos educacionais. Para tanto, o trabalho desenvolvido consistiu 
em contextualizar, planejar e desenvolver ações pedagógicas em territórios de educação não 
escolar com o propósito de promover processos formativos que contribuam para que os sujeitos 
envolvidos compreendam a sociedade nas suas adversidades e possam interferir de modo crítico e 
propositivo. Optamos pelo território de uma ocupação urbana, na cidade de Passo Fundo.

Metodologia: Desde que fomos, mundialmente, surpreendidos pela pandemia do Covid-19, 
vivemos um constante tempo de adaptação, no qual continuamos a nos desafiar para reinventar o 
cotidiano da vida e nele, entre outros, as práticas pedagógicas e a educação, com esforços para não 
desconstituir princípios que orientam as práticas diárias nos diferentes territórios e tempos. É neste 
contexto que surgiu nosso interesse em realizar a intervenção pedagógica no território da ocupação 
urbana. Se constatamos, globalmente, que a pandemia agravou uma série de dificuldades e perdas 
irreparáveis, nos territórios das ocupações essas dificuldades foram muito mais acentuadas. 
Exemplo disso, referimos a ação desenvolvida por uma moradora da ocupação e acadêmica que, 
ao constatar a dificuldade de acesso a leitura na sua comunidade, colocou uma estante com livros 
na garagem da sua residência e disponibilizou para que todos pudessem ter acesso. O relato da 
moradora sensibilizou e despertou o interesse de apoiar e produzir ações pedagógicas que pudesse 
intensificar a iniciativa já implementada mas com baixo desenvolvimento, já que percebia-se pouco 
interesse dos moradores em relação à procura dos livros. Desta forma um grupo de acadêmicas 
da Pedagogia mobilizou-se. Com a impossibilidade de realizarmos encontros presenciais e visitas 
in loco, buscamos realizar os encontros on-line, procurando manter a perspectiva da escuta, do 
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diálogo e do estudo a partir das interrogações advindas da liderança da ocupação e moradores. 
Assim foi se constituindo um conjunto de estratégias que exigiu reflexão e reinvenção da ação 
pedagógica. A ação foi baseada na ideia da “Mala da leitura”, buscando fortalecer, incentivar e 
facilitar a busca pelos livros e a leitura dos moradores da ocupação. A “Mala da leitura” contêm 
livros, jogos, materiais de escrita e um caderno de socialização com relatos das famílias sobre 
a experiência. A proposta é de que essa mala permaneça uma semana na casa dos moradores 
para que possam vivenciar experiências de leitura com a família. Considerando os cuidados 
necessários para evitar o contágio pelo Covid-19, fica sobre responsabilidade da liderança local 
a higienização dos materiais na ida e volta e também a distribuição e controle dos mesmos. No 
decorrer da atividade, acolhemos, ouvimos e aconselhamos e foi possível perceber, mesmo que 
de forma virtual, a necessidade das intervenções pedagógicas em espaços como estes. Mesmo em 
tempos tão digitais vários desafios foram encontrados desde a utilização da plataforma até o acesso 
à internet principalmente em um território de vulnerabilidade social, contudo nos desafiamos a 
absorver somente os aprendizados. Neste sentido, destaco o importante papel da educação não 
formal que, segundo Gohn (2015) é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos 
de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas.

Conclusão: A partir destas reflexões e ações aqui socializadas, concluímos que os tempos de 
excepcionalidade gerados pelo Covid-19 promoveu no campo da educação não somente atraso e 
lacunas, mas, de certa maneira, promoveram criatividade para se reinventar e esperança para os 
tempos “sombrios”. Como educadoras, tivemos que nos adaptarmos rapidamente e pensar modos 
de levar em frente os processos formativos. 

Referências: DA GLÓRIA GOHN, Maria. Educação não-formal, participação da sociedade civil e 
estruturas colegiadas nas escolas. Rio de Janeiro: Revista Ensaio-Avaliação e Políticas Públicas em 
Educação, v. 14, n. 50, p. 11-25, 2006.

FERNANDES, Renata Sieiro. A cidade educativa como espaço de educação não formal, as crianças e os 
jovens. Revista Eletrônica de Educação, v. 3, n. 1, p. 58-74, 2009.

PEDAGOGIA (L). Plano de ensino: Processos educativos no território. Faculdade de educação. Campus I. 
Passo Fundo, 2021.
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Introdução: A escola é o lugar onde os estudantes se reúnem e, por meio, da interação, do 
diálogo e da partilha desenvolvem suas habilidades e competências. Mas, com o advento da 
pandemia do Novo Coronavírus as aulas nas instituições de ensino foram suspensas em todo 
o planeta. A partir dessas experiências vivenciadas e da necessidade de repensar o processo de 
ensinar e aprender intensifica-se o debate sobre o Ensino Híbrido e a possibilidade da efetivação 
de uma Educação OnLIFE. Onde a principal preocupação está no entendimento do que realmente 
significa ser humano nessa realidade hiperconectada e na compreensão de uma educação a partir 
da concepção de que as tecnologias digitais e as redes, não podem mais ser encaradas meramente 
como ferramentas, mas sim como forças ambientais (FLORIDI, 2015). Diante desta realidade, 
este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de uma Jornada de Estudos sobre Educação 
Digital OnLIFE junto a um grupo de professores da rede Municipal de Mormaço/RS.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de uma formação continuada, realizada 
no Município de Mormaço, com os professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental anos 
iniciais e finais da rede municipal de ensino. Formação essa, realiza por uma acadêmica e seu 
orientador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, como bolsista 
Paidex. A educação em escolas formais até o ano de 2020, ia até as paredes das salas de aula, 
mas com a chegada da Pandemia tudo mudou, a educação precisou ir além dos muros da escola. 
Professores, alunos e escolas precisaram usar tecnologias digitais para que o processo de ensino 
e aprendizagem não fosse interrompido, mas as TD acabaram sendo usadas na maioria das 
escolas apenas como ferramentas e meios de chegar aos alunos. Com isso, a Educação OnLIFE 
onde a On significa conectada e LIFE vida, propõem uma educação conectada na vida, que ocorre 
de diversas formas nessa realidade hiperconectada. Desta forma, foram realizadas diversas 
atividades com os professores, como encontros síncronos, e oficinas presencias, onde o grupo de 
professores foi dividido em 2 grupos, respeitando assim as orientações de precauções e controle 
do Coronavírus. Nos encontros síncronos foram debatidos os conceitos de uma educação digital 
OnLIFE, as mudanças causadas devido a pandemia, roda de conversa com os professores sobre 
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como adaptaram suas aulas para o modelo remoto e nos encontros presencias, diversas tecnologias 
digitais foram abordadas, como possibilidades de uso nas aulas de forma presencial e remotas. 
Mesmo com todas as dificuldades impostas pelo enfrentamento à pandemia mundial, a educação 
não parou, os professores não pararam, e os alunos continuaram a aprender de casa, o que acabou 
potencializando o novo paradigma da Educação Digital OnLIFE. 

Conclusão: Os resultados indicam que usar as TD como forças ambientais e como metodologia 
de ensino é capaz de engajar os alunos e proporcionar o desenvolvimento de múltiplas habilidades. 
O estudo também demonstrou ser necessário que docentes tenham cada vez mais formações 
relacionadas ao uso das tecnologias digitais voltadas para a educação, potencializando assim a 
educação nessa era hiperconectada. 

Referências: FLORIDI, Luciano. The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. London: 
Informática; Rio de Janeiro: Editora 34, 2015.
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Introdução: Com o aumento da população idosa no mundo, e no Brasil, existe um aumento 
na procura de cuidados prolongados em instituições de longa permanência; um dos principais 
acometimentos do idoso institucionalizado é a redução da força muscular respiratória que pode 
levar a cansaço excessivo, maior tempo no leito e limitação de integração social. Com o passar dos 
anos, os indivíduos apresentarão condições fisiopatológicas, estas condições são exacerbadas em 
idosos em casas de longa permanência, muitas vezes, por decorrência da imobilidade de leito. 
Devido a estes fatores, o idoso institucionalizado torna-se fragilizado, cursando com a diminuição 
da força, de estímulos sensoriais, de propriocepção, e consequentemente da redução do convívio 
social. A partir disto, a fisioterapia dispõe de técnicas que visam aprimorar o recrutamento da 
musculatura respiratória, consequentemente promovendo a melhora da qualidade de vida.

Metodologia: O envelhecimento da população é um fenômeno global, caracterizado pelo 
declínio das funções dos sistemas. Um dos principais sistemas afetados é o respiratório, nesse caso, 
o idoso apresentará déficit de musculatura respiratória, diminuição da elasticidade do parênquima, 
diminuição de mobilidade torácica e diminuição da responsividade a hipercapnia e hipoxemia. 
(MARTIN-SANCHEZ et al, 2021). Além disso, a diminuição da força muscular está diretamente 
relacionada com o processo fisiológico do envelhecimento, no entanto, quando um idoso é exposto 
a condições patológicas como traumas, patologias neurológicas ou outras afecções a diminuição 
de força muscular é acentuada, havendo um declínio maior na condição respiratória. Segundo 
estudiosos a força muscular respiratória diminuiu com o tempo, essa perda de força é ocasionada 
pelas mudanças na caixa torácica, ressaltando a importante redução de mobilidade costovertebral 
e também a degradação do recrutamento neuromuscular e a perda de fibras musculares. Essas 
condições, irão ocasionar uma significativa diminuição das pressões respiratórias. O recrutamento 
da musculatura respiratória pode advir de técnicas específicas da fisioterapia, com base nos 
achados de Slongo e Morsch (2015) comparou-se recursos como Voldyne® e Threshold com 
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padrões respiratórios sendo que houve diferença estatisticamente significativa nos valores obtidos 
pós intervenção apenas com Voldyne e Threshold. Já em, Martin-Sanchez et al. (2021) um grupo 
recebeu o tratamento ajustado para 40% da PImáx, enquanto o outro grupo recebeu o tratamento 
ajustado a 20% da PImáx ressaltando que cargas altas são mais eficazes para aumentar a força 
muscular inspiratória do que cargas baixas. Idem, Iranzo et al. (2014) comparou um grupo controle 
com o intervenção sendo que este realizou treinamento preventivo para a musculatura respiratória, 
apresentou melhora na PImáx e PEmáx. Outro estudo do autor, teve como objetivo central avaliar 
os efeitos do treinamento de limiar inspiratório e do treinamento respiratório de ioga. Portanto 
foram encontrados dados que delimitam que o treinamento YRT (yoga) aparece como um regime 
de exercícios e eficaz e bem tolerado em idosos frágeis e pode, portanto, ser uma alternativa útil 
ao ITT ou sem treinamento, para melhorar a função de RM na população idosa com fraqueza 
muscular geral. Oliveira et. al (2014), realizou avaliação da força da musculatura respiratória por 
meio do manovacuômetro e fluxo expiratório através do peak flow. Após a aplicação de técnicas 
de expansão pulmonar compressão/descompressão, exercícios diafragmáticos e Respiron, houve 
melhora significativa em relação à força da musculatura respiratória expressa em PImáx e PEmáx e, 
pico de fluxo expiratório. Tortosa et. al (2014) realizou um estudo em três pontos: pré-treinamento, 
intermediário e pós-treinamento. No entanto, as análises não obtiveram melhorias na PImáx e 
PEmáx.

Conclusão: Ao final deste estudo, pode-se dizer que as técnicas mais eficazes são as manuais 
expansivas, o treinamento resistido, incentivadores respiratórios orientados a fluxo e o treinamento 
limiar inspiratório com cargas altas, bem como com cargas baixas promovem um aumento da 
força muscular respiratória; melhorando o recrutamento muscular, a dispnéia e gerando aumento 
nos valores de PImáx e PEmáx.

Referências: MARTIN-SANCHEZ, Carlos et al. Comparison between Two Inspiratory Muscle Training 
Protocols, Low Loads versus High Loads, in Institutionalized Elderly Women: A Double-Blind 
Randomized Controlled Trial. Gerontology, 2021.

OLIVEIRA, Mariel de et al. Effects of expansive technical and incentive spirometry in respiratory muscle 
strength in institutionalized elderly. Fisioterapia em Movimento p. 133-140, 2013. 

SLONGO e MORSCH. Comportamento das pressões respiratórias máximas após um programa de 
fisioterapia respiratória em idosos institucionalizados. Revista FisiSenectus, 2015. 

IRANZO et al. Cost-consequence analysis of respiratory preventive intervention among institutionalized 
older people: randomized controlled trial, 2014.
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Introdução: A demodicose canina (DC) é uma enfermidade dermatológica parasitária resultante 
da proliferação excessiva do ácaro Demodex canis (SINGH et al., 2014). O mesmo encontra-se 
preferencialmente em camadas mais profundas da pele atingindo folículos pilosos (GROSS, 
2005). As lesões de pele mais encontradas são: eritema, descamação e crostas (DALL’ASTA, 2011). 
Na forma generalizada atinge grandes proporções cutâneas, resultando em hiperpigmentação 
e piodermatite favorecendo o aparecimento de infecções bacterianas (KUZNETSOVA, 2012). 
Ademais, o agente etiológico Cochliomya hominivorax, é um díptero responsável pela infestação 
de larvas em seus hospedeiros, e estas, alimentam-se de tecido vivo ou necrosado, ocasionando 
desconforto e dor ao animal (MONTEIRO, 2014). O presente tem como objetivo relatar um caso de 
Demodex canis associado à miíase em um cão, assim como a conduta clínica, tratamento e manejo 
do animal diante da situação enfrentada.

Metodologia: O Hospital Veterinário da UPF atendeu um cão da raça Shih Tzu com um nódulo 
abaixo do pescoço com prurido no local e presença de larvas. No exame clínico dermatológico 
encontrou-se disqueratose, lesões com odor e sujidades, bem como a presença de ectoparasitas 
(miíases e pulgas). Na conduta clínica imediata da médica veterinária responsável pelo 
atendimento, a mesma encaminhou o paciente para atendimento emergencial, o paciente passou 
por sedação (Propofol) e administração de metadona, fentanil, dipirona e meloxicam. Além disso, 
foi realizada a limpeza da ferida, desbridamento, retirada das larvas, curativo compressivo na 
ferida, administração de Advantage (ectoparasiticida), e por fim coleta de sangue para melhores 
informações do quadro clínico em questão. Na avaliação hematológica a alteração encontrada 
tratava-se de uma anemia, e no leucograma pode-se evidenciar neutrofilia, outros parâmetros 
estavam dentro dos valores de referência para a espécie. No perfil bioquímico a albumina e 
uréia estavam abaixo dos valores normais. Após internação do animal e estabilização do quadro, 
o mesmo recebeu alta e a prescrição médica incluía uso oral de antibiótico (Amoxicilina com 
Ácido Clavulanato), Corticoide (Prednisolona), Antiácido (Omeprazol) todos por 15 dias. Para 
tratamento de uso tópico uso de Shampoo Cloresten, pomada cicatrizante (IBASA), entretanto, foi 
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recomendado fazer limpeza da ferida antes da aplicação dos mesmos, e para controle de pulgas 
comprimido Simparic ou pour-on (Effipro). Três meses após, o paciente retornou para atendimento 
com agravamento e recidiva das lesões de pele, apresentava-se com anorexia, adipsia, hipertermia, 
desidratação moderada, presença de crostas generalizadas e alopecia dorsal com liquenificação 
e hiperqueratose na face e membro. Foi solicitado exames laboratoriais e complementares, e os 
mesmos haviam regredido de forma crônica. O paciente foi encaminhado para emergência e 
estabilizado pelo quadro penoso apresentado. Portanto, para concluir o diagnóstico presuntivo 
das lesões dermatológicas de demodicose generalizada, a médica veterinária solicitou exame 
parasitológico de pele para pesquisa de ácaros. Ao recebimento e processamento da amostra pelo 
Laboratório de Doenças Parasitárias Veterinárias do HV, na microscopia foi possível observar a 
presença de ácaros Demodex canis. Após melhora clínica, o animal recebeu alta, tendo prescrição 
médica do uso de Hemolitam PET, Simparic ou Bravecto, uso tópico de Eogenol pomada, realizar 
a limpeza da ferida e aplicar Cloresten Xampu, Hidrapet para tratamento da demodicose. Além 
disso, algumas recomendações para melhora do quadro clínico: dispor de local seco e livre de 
sujidades para não favorecer o aparecimento de moscas e miíases primárias e ou secundárias, 
realizar o acompanhamento para o resto da vida pois a demodicose deste caso trata-se de uma 
forma crônica.

Conclusão: As afecções parasitárias descritas acima são de grande relevância pois ocasionam 
dor e desconforto ao animal. Medidas preventivas de bem-estar animal e garantir bom aporte 
nutricional, vacinação anual de outras doenças e uso de antiparasitários para controle de 
endoparasitas e ectoparasitas, acompanhamento médico veterinário são responsáveis por assegurar 
melhor qualidade de vida ao animal.

Referências: SINGH, S. K., et al. The role of apoptosis in immunosuppression of dogs with demodicosis. 
Veterinary Immunology and Immunopathology, v. 144, p. 487– 492, 2011.

GROSS, T. L. Canine Demodicosis. In: Skin Diseases of the Dog and Cat. Blackwell Publishing, p. 442-447, 
2005.

DALL’ASTA, L. B. et al. Demodicose canina - relato de caso, Universidade do desenvolvimento regional. 
XVI seminário interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão, 2011.

KUZNETSOVA, E. et al. Influence of systemic antibiotics on the treatment of dogs with gen-eralized 
demodicosis. Veterinary Pathology. v.188, n. 1–2, p. 148–155, 2012.

MONTEIRO, S. G. Parasitologia na Medicina Veterinária. São Paulo: Roca, 2014. 356p
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Introdução: Equoterapia “é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro 
de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais”. 
Ela emprega o cavalo como agente promotor de ganhos físicos, psicológicos e educacionais (APAE, 
Pilar do Sul, SP, Brasil). Diante de tantos ganhos, a Equoterapia é um modelo de intervenção muito 
importante para o desenvolvimento da força, tônus muscular e coordenação motora. Segundo 
(Dotti, 2005), a prática favorece a melhora de manifestos na fala, justificado pelo fato de que o 
movimento do cavalo estimula as funções do sistema nervoso central. Durante o trajeto feito na 
Equoterapia o paciente passa por duas ilhas,para realizar atividades conforme as necessidades do 
paciente. Durante a pandemia ficou evidente o quão prejudicial é para o aluno fazer pausas e não 
frequentar o projeto de forma assídua. 

Metodologia: O presente relato de experiência, de caráter descritivo foi vivenciado no primeiro 
semestre de 2021 no projeto de Extensão Equoterapia da Universidade de Passo Fundo, pela 
acadêmica Suellin Eloisa Rodrigues, do 6º nível e Helen Paula Rigo, do 8º nível do curso de 
fonoaudiologia. O projeto foi criado por meio de uma parceria entre o 3º Regimento de Cavalaria 
Montada da Brigada Militar (3º RPMon/BM), Associação dos Pais e Amigos das Crianças Autistas 
(AUMA) e Universidade de Passo Fundo (UPF). O projeto tem como território a fazenda do 3º 
RPMon/BM e recebe acadêmicos voluntários dos mais variados cursos de graduação da área 
da saúde da UPF para que façam as intervenções equoterápicas. Durante o percurso o paciente 
é acompanhado por 3 alunos, dois laterais e um que vai guiando o cavalo no trajeto, sempre 
chamado pelo nome o paciente é muito estimulado com músicas e conversas (mesmo quando 
o paciente não verbaliza). Na ilha da fonoaudiologia, são feitas diversas atividades como por 
exemplo massagem facial, prancha de sensações, atividades em frente ao espelho, atividades 
motoras e cognitivas em geral. Dentre todos os pacientes atendidos no projeto, dois deles foram 
selecionados para posterior análise a fim de observar seu progresso ou regresso durante o período 
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afastado devido a pandemia da Covid-19. Avaliando o paciente Renan 36 anos, ficou evidente 
o quão prejudicial foi a pausa feita pela Equoterapia em decorrência da Pandemia da Covid-19, 
quando as atividades eram regulares o paciente verbaliza mais, participava das atividades com 
mais interesse e demonstrava mais autonomia durante o percurso, após a pausa em 2020 e retorno 
no primeiro semestre de 2021 o paciente demonstrou maior insegurança durante a montaria e 
apatia, com o passar dos encontros a rotina foi retomando e nos registros do paciente já é possível 
ver o progresso após alguns encontros. Vinicius 24 anos, observa-se dificuldades em tarefas aos 
quais o paciente executava de maneira hábil decorrente do tempo afastado ao projeto, paciente 
não verbaliza porém emite alguns sons característicos de suas emoções sentidas no momento, 
apresentou desatenção e desinteresse na realização das atividades após seu retorno, bem como 
insegurança de soltar a mão da cela na ilha para fazer os exercícios, hesitação esta já superada 
anteriormente. No entanto, após realizar alguns encontros nota-se evolução constante. Diante de 
todo esse cenário pandêmico houve muitas mudanças significativas na rotina dos pacientes do 
Projeto de Extensão Equoterapia, e nesse sentido, as dificuldades no contato com os outros, e as 
limitações de comunicação destacaram-se. Isso evidencia a importância do trabalho da Equoterapia 
na intervenção dos seus laços sociais especificamente no caso do sujeito com TEA e de sua família 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, p.63). 

Conclusão: Isto posto, após inspeção do presente estudo permite afirmar que a equoterapia é 
uma proposta eficaz, uma vez que auxilia no desenvolvimento de atividades motoras essenciais. 
Esta terapia requer dedicação e confiança entre praticante e aluno para o processo ter sucesso e ser 
benéfico para o paciente e gratificante para quem pode ajudá-los. 

Referências: APAE, Pilar do Sul, SP, Brasil, 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Construções e comentários sobre os documentos: Linha de Cuidado para a 
Atenção das Pessoas com Espectro Autista e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema 
Único de Saúde/SUS e Diretrizes de Atenção à Reabilitação de pessoas com Transtorno do Espectro do 
Autista (TEA). 2015.

VALLE, Lila Maria Ornelas; NISHIMORI, Aparecida Yumi; NEMR, Kátia. Atuação fonoaudiológica na 
equoterapia. Revista Cefac, [S.L.], v. 16, n. 2, p. 511-523, abr. 2014. 
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Introdução: O Processo de Enfermagem tem como objetivo possibilitar a prioridade de cada 
paciente quanto às suas necessidades humanas apresentadas, analisando-as e adquirindo um 
pouco mais de conhecimento sobre os distúrbios apresentados. O estágio foi realizado em uma 
instituição hospitalar, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, nas segundas-feiras de 
manhã, o qual nos possibilitou conhecer um pouco mais do hospital, como era os setores, horários, 
profissionais, como eram aplicadas as medicações e analisar diversos distúrbios mentais. O relato 
tem como objetivo descrever a experiência vivenciada pelas acadêmicas do curso de Enfermagem 
e analisar como a saúde mental é um dos principais elementos que reflete a nossa qualidade de 
vida, quando estamos bem consigo mesmos e o momento certo para procurarmos ajuda dos 
profissionais. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido, acerca das aulas práticas, a 
partir da disciplina de Saúde mental, inserida na Universidade de Passo fundo, no sexto semestre 
do curso de Enfermagem. No decorrer das aulas, foi trabalhado toda a consulta de anamnese e 
exame físico, colhendo todas as informações pessoais e clínicas do paciente, onde visa o acadêmico 
ter um olhar mais humanizado ao analisar diversas situações, em hipótese alguma julgando o 
porquê aquele paciente está internado, mas fornecendo palavras de apoio, e auxiliando sobre 
possíveis intercorrências. Quanto aos aspectos que foram analisados, enquadram-se que muitas 
pessoas estavam internadas devido ao uso de drogas e alcoolismo em excesso, muitos relataram 
que estariam ali pois realmente queriam receber aquela ajuda para superar seus temidos vícios. 
Também se encontra casos de esquizofrenia, depressão, e tentativas de suicídio. Observou-se que 
havia um número significativo nas internações, quase todos os leitos clínicos estavam lotados, isso 
nos remete como é importante fazer acompanhamento, ressaltando como é fundamental a equipe 
multiprofissional, para fornecer as medidas necessárias a esses pacientes. Notou-se também que 
muitos pacientes se encontraram envergonhados ao relatar o fato pelo qual estavam internados, 
sentindo-se desconfortáveis com a consulta. Já outros responderam o questionário e foram 
verdadeiros, relevando os principais fatos da internação. No entanto é necessário que o enfermeiro 
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tenha uma boa comunicação efetiva com os pacientes, promovendo assim o acolhimento, o qual 
irá facilitar o tratamento e a humanização. 

Conclusão: Considerando os dados acima, notou-se que é de suma importância o profissional de 
saúde visar atendimento humanizado ao paciente da saúde mental, tratando com muita atenção 
e cuidado, cada paciente que estão em um constante conflito com seus pensamentos e emoções, 
sendo necessário uma assistência individual e completa para cada indivíduo.

Referências: CUIDANDO DA SAÚDE MENTAL. Instituto Agenda Positiva, 2018. Disponível 
em: https://agendapositiva.org.br/artigo/cuidando-da-saude-mental?gclid=Cj0KCQjwh_
eFBhDZARIsALHjIKfQ0N7IggBJlOkm7XZTrf5xWA_I6wFfAcqKriE8WxuRZqsyXVsCZ0saAqDSEALw_
wcB. Acesso em: 07, jun, 2021.
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Introdução: O Projeto Redes de Cuidados Territoriais foi instituído no ano de 2020, através 
de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e a Universidade de Passo Fundo, 
com o intuito de identificar a população de maior vulnerabilidade social e os grupos de risco 
à COVID-19. No ano de 2021, foram realizadas algumas mudanças em sua metodologia de 
trabalho.Atualmente o Projeto está inserido no bairro José Alexandre Zachia, e suas atividades são 
vinculadas à Universidade de Passo Fundo, à Unidade Básica de Saúde, ao Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher, a E.M.E.F. Guaracy Barroso Marinho e a E.M.E.I Margarida, conta 
com a colaboração de professores coordenadores, alunos bolsistas e é um campo de prática para 
matérias de saúde coletiva. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência e a percepção enquanto 
bolsistas integrantes deste projeto em diferentes áreas da saúde, frente às oficinas de sensibilização 
sobre a Política Nacional de Humanização. 

Metodologia: A Política Nacional de Humanização é uma política pública voltada para ativação 
de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde 
no Brasil, tem como diretrizes e dispositivos o Acolhimento, a Gestão Participativa e Cogestão, 
a Ambiência, a Clínica ampliada e compartilhada, a Valorização do Trabalhador e a Defesa dos 
Direitos dos Usuários¹. Os coordenadores do Projeto Redes de Cuidados Territoriais em parceria 
com funcionários da extensão da Universidade de Passo Fundo, realizaram uma semana de oficinas 
aos acadêmicos e professores das diferentes áreas que estão atuando no bairro José Alexandre 
Zachia. Com intuito de sensibilizar e acolher os acadêmicos, além de fortalecer as diretrizes da 
política, que desde o início da graduação são enfatizadas em aula. A oficina foi desenvolvida de 
forma presencial, onde os grupos foram subdivididos para realização das dinâmicas propostas, 
cada subgrupo ficou responsável por explicar uma diretriz da política por meio de encenações que 
demonstravam a forma errada e a forma correta de agir diante da situação proposta. Salientando 
também que através dessa encenação foi possível concretizar as principais ideias propostas por 
essa Política, deixando de ser apenas algo que estava no papel.
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Conclusão: Como estudantes da área da saúde, foi perceptível a importância dessa oficina, 
evidenciando assim a potencialidade das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. 
Ressalta-se também que as discussões realizadas após cada apresentação resultaram em um 
impacto positivo na compreensão do tema abordado, possibilitando assim um atendimento mais 
humanizado, visando a integralidade do usuário

Referências: ¹ BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 
Nacional de Humanização. HumanizaSUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 3.ed. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 
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Introdução: Criado como uma forma dos alunos do curso de Jornalismo da Faculdade de Artes e 
Comunicação (FAC-UPF), desenvolverem atividades práticas e estágios, o Núcleo Experimental de 
Jornalismo (Nexjor), produz conteúdos multimídias para as suas redes sociais e para as mantidas 
da Universidade de Passo Fundo. Um dos conteúdos produzidos para as mídias é a coluna 
semanal F22. Como uma referência a uma das menores aberturas possíveis de diafragma de uma 
câmera fotográfica, os posts, criados por estagiários sob orientação de um professor supervisor, 
falam sobre fotografia em suas mais diversas faces. Neste relato de experiência, apresentaremos 
os conteúdos e a sua relevância para o público que acompanha as publicações do Núcleo no 
Instagram e Facebook. Como uma forma de expandir o conhecimento, a F22 também cumpre 
um papel fundamental de disseminação de conhecimento e de facilitação do entendimento dos 
conceitos e da história da fotografia. 

Metodologia: Informar, descomplicar, contar histórias. Essas são algumas das atividades que 
a coluna F22 busca desempenhar em suas publicações. No ar desde o dia 2 de abril de 2021, as 
publicações semanais levam aos seguidores do Núcleo Experimental de Jornalismo (Nexjor), muito 
mais do que apenas fotografias bonitas, mas, histórias, dicas, fotógrafos, e, claro, a importância da 
arte desde a sua invenção. Criadas por estagiários do Nexjor, os posts são divididos em cinco 
categorias: datas comemorativas, dicas, regionais, história e fotógrafos em destaque. Usando estes 
temas, já foram publicados 16 posts. Em formato de carrossel de cards, as postagens levam imagens 
referentes aos assuntos tratados, seus fotógrafos, e textos de apoio para melhor entendimento 
na legenda das publicações. Embora para muitos a fotografia seja só algo de momento, sendo 
feita por meio de um clique apenas, ela é muito maior do que isso. Como a fotógrafa Dorothea 
Lange aponta, “o simples pode ser complexo, a miniatura, gigantesca, e o insignificante, decisivo” 
(BUSSELLE, 1998). Ou seja, mesmo que aparente facilidade, a arte vem de um trabalho imenso. 
Sejam brasileiros ou não, antigas ou novas, as fotografias e os fotógrafos mencionados na coluna 
são escolhidos por meio de pesquisas realizadas pelos estagiários, para que haja credibilidade e 
geral saber sobre o mesmo. Conhecer a fotografia vai muito além do olhar, já que para conseguir 
interpretá-la, apreciá-la em sua totalidade, é preciso entender também suas origens. 
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Conclusão: Como resultado da efetividade da F22, inúmeros profissionais mencionados, 
sejam nacionais ou internacionais, já compartilharam o trabalho. Ainda, o alcance de curtidas, 
comentários e demais compartilhamentos também se mostram em constante crescimento. Assim, 
a missão de disseminar a fotografia em seus mais diversos aspectos continua a impactar o público 
esperado. 

Referências: BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Book Rj Gráfica e Editora, 1998. 
Disponível em: https://docero.com.br/doc/s8es8nx. Acesso em: 26 jul. 2021.
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Introdução: Das inúmeras problemáticas advindas do campo da educação, destaca-se a difícil 
relação entre família e escola. Em um mundo globalizado, as respectivas mudanças impactam 
diretamente no modelo familiar e consequentemente no modo de condução quanto à participação 
no contexto escolar. A partir de revisão de literatura, analisa-se qual a definição de família e 
escola, respectivas funções de cada instância, esclarecimento legal atinente às obrigações de 
ambos, as diferentes configurações familiares, mudanças culturais e como esse fenômeno impacta 
diretamente na relação entre as duas esferas, especificamente a participação familiar no contexto 
escolar. Para tanto, realizou-se um diagnóstico das concepções acerca do posicionamento da escola 
frente a ausência da família na participação do processo de desenvolvimento do indivíduo. Já ao 
final deste artigo, será discutida possíveis soluções para superação de tal conflito, tendo como base 
a apropriação de estratégias sensíveis e eficazes.

Metodologia: As instâncias família e escola sempre estiveram interligadas. Atualmente, em 
muitas situações a relação entre ambas não está presente e nem sempre é tranquila. Considerando 
de forma realista a realidade vivenciada pela família contemporânea, como as mudanças sociais, 
culturais e econômicas, em razão do surgimento de um mundo globalizado, são notórios os 
impactos nessa relação e postura da família frente a participação na vida escolar dos filhos. 
Conforme Mahoney (2002) família e escola, embora compreendidas como instâncias diferentes, 
também em funções, todavia, igualam-se na importante tarefa, de preparar e mediar os indivíduos 
para a inserção social. A literatura aponta atualmente a família, como sendo caracterizada por uma 
única pessoa, duas, ou mais com intimidade, cabendo a estes a função de orientar os indivíduos 
no desenvolvimento e comportamentos aceitos pela sociedade. Já a escola, compreendida como 
instituição em que se priorizam as atividades educativas formais, sendo identificada como um 
espaço de desenvolvimento, conforme Dessen e Polônia (2007). Atinente as problemáticas que 
permeiam a relação família-escola, deve atentar-se ao reconhecimento das mudanças sociais, 
econômicas, e culturais das famílias, que afetam diretamente na instituição familiar, para além, 
sua visão de mundo, organização, estrutura e formação, transmissão de regras e valores. Faz-
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se extremamente necessário, pensar de que modelo de família falamos? Afinal, nossa realidade 
brasileira identifica para além da família economicamente estável, o modelo de família que não 
dispõem sequer do básico para a sobrevivência, sequer tempo e importância quanto a participação 
e envolvimento na vida escolar dos filhos. Família e escola estão inevitavelmente interligadas, 
mas frente as realidades vivenciadas, cabe a escola, afim de superar tal distanciamento, repensar a 
lógica de culpabilização e adotar, enquanto mediadora, uma postura estratégica que proporcione 
conexão e cooperação entre escola e família. Para tanto, destaca-se a importância da construção 
de uma consciência na instituição escolar, de que mesmo quando falhar ou ausentar-se a família 
irresponsavelmente, a escola enquanto ambiente alternativo de socialização, seja suporte, meio para 
a superação dos conflitos enfrentados pelo individuo, auxiliando-o na mudança de perspectiva, 
direcionando-o às possibilidades de superação, atuando como instituição compensadora e não 
substitutiva, e por fim, despertando nele a ideia de ser agente de mudança para as gerações. 
Diante disso, reforça-se a importância de estudos que busquem estratégias eficazes, inclusive de 
mudança nas políticas públicas, aproximando cada vez mais as duas instituições, respeitando-as e 
fortalecendo-as para a superação e possível engajamento entre ambas. Enquanto isso, apesar dos 
incessantes esforços, cabe a escola seguir na missão de compensar esses indivíduos atingidos, afim 
de que não sejam prejudicados e deixados à mercê sem algum apoio.

Conclusão: Conclui-se o presente trabalho reforçando a necessidade de refutar teorias 
conservadoras que culpabilizam os pais pela ausência na participação escolar, sabendo da sua 
ineficácia e com disso, apropriar-se de estratégias que, quando ausente a família desse processo, 
a escola possa cumprir seu papel, ressignificando as experiências do âmbito familiar e sendo o 
suporte para sua superação do mesmo.

Referências: MAHONEY, A. A. (2002). Contribuições de H. Wallon para a reflexão sobre as questões 
educacionais. In V.S. Placco (Org.), Psicologia & Educação: Revendo contribuições (pp. 9-32). São Paulo: 
Educ.

DESSEN, Maria Auxiliadora; POLONIA, Ana da Costa. A família e a escola como contextos de 
desenvolvimento humano. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 17, n. 36, p. 21-32, Apr. 2007.
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Introdução: Os equinos em ambiente rural tornam-se predisponentes a acidentes ofídicos em 
razão da presença de serpentes de vida livre. Apesar de serem de baixa incidência, estes acidentes 
são de grande importância clínica e econômica, visto que os equinos comparados aos demais 
animais, são os mais sensíveis ao veneno ofídico. O quadro clínico que estabelece-se é de caráter 
emergencial, pois pode levar rapidamente a complicações sistêmicas e consequente óbito em 
função das toxinas se espalharem após a sua inoculação. É importante tentar identificar a serpente 
envolvida pois o efeito da picada depende da espécie e de suas características. No estado do 
Rio Grande do Sul o mais comumente relacionado em acidentes ofídicos é o gênero Bothrops., 
(jararacas) com mais de trinta espécies, e, acomete por ordem de susceptibilidade após os bovinos, 
os equinos. Estas serpentes costumam ter hábitos noturnos e seu veneno é caracterizado por 
acarretar distúrbios na cascata de coagulação.

Metodologia: Objetiva-se descrever o caso de um equino, fêmea, da raça crioula, 7 anos de idade, 
pesando 470kg, atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo/RS em 2021, 
apresentando sinais clínicos compatíveis com acidente ofídico. Na anamnese, o proprietário relatou 
que a égua estava em sistema extensivo e foi identificada com uma lesão na região do focinho com 
aumento de volume e caráter hemorrágico, a região da cabeça é susceptível a acidentes em razão 
do comportamento e hábito alimentar. O proprietário acionou um Médico Veterinário autônomo o 
qual realizou Soro Antiofídico em quantidades indeterminadas e analgesia com o anti-inflamatório 
não esteroidal Flunexim Meglumine. No entanto, o animal permaneceu agitado e com intensa 
algia na região, e o Médico Veterinário encaminho-a até o Hospital Veterinário. Ao dar entrada, a 
paciente encontrava-se com FC de 64 bpm, FR de 44 mpm, temperatura de 38,8 graus, motilidade 
reduzida, mucosas pálidas com halo e petéquias, TPC de 3’’, e leve dificuldade respiratória. O local 
da lesão estava aumentado até a região da boca, drenando sangue, extremamente emaciado e já 
iniciado necrose ao redor. Após coleta sanguínea, obteve-se Hematócrito em 28%, PPT em 5,8 e 
lactato sanguíneo em 12,4. Na paracentese abdominal apresentou fluído sanguinolento compatível 
com hemoperitônio caracterizando o extravasamento sanguíneo do distúrbio da coagulação em 
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função da toxina inoculada, e, lactato peritoneal de 4,2. Afim de neutralizar os antígenos inoculados 
do veneno e hidratar o animal, instituiu-se três frascos de soro antiofídico polivalente juntamente 
com fluidoterapia (Solução fisiológica NaCl a 0,9% e Ringer Lactato) via endovenosa através de 
cateter na veia jugular esquerda, visto que não é indicado realizar mais de uma acesso venoso 
em função da coagulação alterada. Ainda, foi ministrada Dexametasona na dose de 0,15mg/
kg, IV, e Flunixin meglumine 1,1mg/kg, IV. Após a estabilização da paciente, para controlar a 
hemorragia provocada por hiperfibrinólise, realizou-se o Ácido Tranexêmico (Transamin) em 
dose única, e, Antitóxico UCB Injetável em 100 ml via endovenosa lenta. O hemograma revelou 
um quadro de anemia e diminuição de plaquetas, em função da trombocitopenia. No bioquímico, 
não evidenciou-se os marcadores renais de Uréia e Creatinina com elevação, o que caracterizaria 
complicações. Deste modo, a paciente recebeu dois litros de doação de sangue fresco total de uma 
doadora adequada para reestabelecer seus níveis sanguíneos e a cascata de coagulação. Durante 
a internação, houve monitoramento a partir de exames clínicos frequentes, hemogramas diários, 
e novos exames bioquímicos para avaliação renal e hepática. Para a ferida, realizou-se limpezas 
diárias com Clorexidine 2%, seguida de Clorexidine 0,2% e aplicação de pomada antibiótica de 
Sulfadizina de Prata. Após sete dias de internação os exames clínicos e de hemograma voltaram a 
normalidade, a lesão involuiu com sucesso e a paciente recebeu alta.

Conclusão: Conclui-se que embora a identificação da serpente não tenha sido feita, suspeita-
se do gênero Bothrops., em função do exame clínico com parâmetros elevados, hemorragia com 
necrose do local da picada e hemoperitôneo decorrente do distúrbio de coagulação. Assim, 
é imprescindível combater o quadro clínico a partir do diagnóstico e rápido tratamento para 
converter o quadro até o sucesso do caso.

Referências: 1- Amorim, M. F., Mello, R. F. & Saliba, F. (1951). Envenenamento botrópico e crotálico. 
Memórias do Instituto Butantan, 2363-108.

2- Tokarnia, C. H., Brito, M. F., Barbosa, J. D., e Döbereiner, J., (2014), Quadros clínico-patológicos do 
envenenamento ofídico por Crotalus durissus terrificus e Bothrops spp. em animais de produção, Pesq. 
Vet. Bras. 34(4):301-312, abril 2014.

3- Barraviera B. & Pereira P.C.M. 1994. Acidentes por serpentes do gênero Bothrops, p.261-280. In: 
Barraviera B. (Ed.), Venenos Animais: uma visão integrada. EPUC, Rio de Janeiro.
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Introdução: A reabilitação de pacientes edentados tem sido um desafio para os profissionais 
da área odontológica em relação ao restabelecimento da estética, função, fonética e bem-estar 
dos pacientes. Atualmente as overdentures muco-implanto-suportadas são uma alternativa 
viável mundialmente. O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil epidemiológico, 
índice de autopercepção em saúde bucal, além do grau de satisfação de usuários de overdentures 
confeccionadas na Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo – RS (FO/UPF) 
entre os anos de 2014 e 2019. 

Metodologia: Um estudo epidemiológico foi realizado na FO/UPF após aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da instituição (parecer nº 2.877.046). A amostra do estudo epidemiológico foi 
composta por todos pacientes portadores de overdentures selecionados a partir dos prontuários 
odontológicos arquivados na FO/UPF, totalizando trinta pacientes. Para tanto, foram coletados 
dos prontuários dados relativos à saúde geral e aos implantes dentários envolvidos (marca, tipo 
de conexão protética, número de implantes e sistema de retenção adicional das overdentures. 
Além do estudo epidemiológico, foram aplicados aos pacientes os questionários OHIP-14 e 
EVA, tendo sido possível localizar apenas 15 dos 30 pacientes inicialmente incluídos no estudo 
epidemiológico. A aplicação dos questionários foi realizada por via telefônica, tendo-se em vista 
as restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Resultados: A maior parte dos 30 indivíduos 
incluídos no estudo epidemiológico pertencia ao sexo masculino, com média de idade de 70,53 
anos, fazendo uso de próteses confeccionadas de 1 a 4 anos. A maioria das próteses estudadas 
tratava-se de overdentures mandibulares, retidas, em 66,66% dos casos pelo sistema o’ring. Quanto 
à autopercepção em saúde bucal dos indivíduos (15 casos), foi possível concluir que pacientes do 
sexo masculino apresentaram melhores (menores) médias de escore geral (p=0,047) e domínio 
funcional (p=0,042) no OHIP-14. Além disso, notou-se que overdentures retidas por dois implantes 
e instaladas na arcada inferior interferem positivamente no domínio funcional e na capacidade 
psicológica do paciente (p<0,05). A Escala Visual Analógica permitiu perceber que indivíduos do 
sexo feminino têm maior satisfação estética com as próteses (p=0,048) e que o sistema de retenção 
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barra-clipe é mais satisfatório em relação ao o’ring (p=0,017), o que vem se somar à literatura 
consultada (HAZAR et al., 2014). 

Conclusão: Apesar das limitações do tratamento com overdentures, pode-se notar que tal tipo 
de prótese, quando bem indicado, constitui-se como uma opção viável de reabilitação oral sobre 
implantes e que o cirurgião-dentista deve observar vários aspectos clínicos quando da indicação/
planejamento deste tipo de reabilitação aos seus pacientes.

Referências: AWAD, M.A.; LUND, J.P.; DUFRESNE, E. et al. Comparing the efficacy of mandibular 
implant-retained overdentures and conventional dentures among middleaged edentulous patients: 
satisfaction and functional assessment. Int. J. Prosthodont., v. 16, n. 2, p.117-122, mar./abr. 2003.

HAZAR, C.D.; ROMANO, B.F.; NEVES, O.P. et al. Avaliação da qualidade de vida e do nível de satisfação 
de pacientes edêntulos totais reabilitados com próteses fixas implanto- suportadas. Innov Implant J, 
Biomater Esthet., v. 9, p. 23-29, 2014.

ULINSKI, K. G.; DO NASCIMENTO, M.A.; LIMA, A.M. et al. Factors related to oral health-related quality 
of life of independent brazilian elderly. Int Journal of Dentistry, 2013, 705047.
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Introdução: O tema da migração forçada tem sido discutido mundialmente a partir de diversas 
perspectivas. Nesse contexto, um dos países que apresenta maior fluxo de refugiados e deslocados 
é o Iraque, ambiente de constantes conflitos armados que culminam dia após dia. Esse fato é 
consequente, principalmente, da ditadura autoritária de Saddam Hussein, e que, apesar de sua 
prisão e morte, vários grupos terroristas eclodiram no país, o que tornou o ambiente nacional um 
verdadeiro campo minado. Aliás, serão expostas as duras condições humanitárias pelas quais são 
submetidos os indivíduos fugitivos das guerras e de suas consequências, além das dificuldades 
interpostas, os locais em que são montados abrigos improvisados, além das condições políticas 
que se afirmaram com a eclosão da crise nacional no Iraque.

Metodologia: O estopim dos conflitos armados no Iraque se desenvolveu de maneira mais 
ampla no governo do líder autoritário, corrupto e violento, Saddam Hussein. Tal líder permaneceu 
sob o governo do país no cargo de Primeiro Ministro durante os anos 1979 a 1991 e de 1994 a 
2003. A Guerra do Golfo foi um dos fatos que desestabilizou as poucas estruturas que restavam 
em seu regime ditatorial, uma vez que, o devido conflito envolveu o Kuwait, e foi proposto por 
Hussein com o intuito de dominar as reservas petrolíferas do país citado. Com a relação pessimista 
entre os países e, posteriormente, a culminação do atentado terrorista de 11 de setembro às Torres 
Gêmeas, a intervenção dos EUA no Iraque se tornou de maior perspectiva, num movimento 
denominado “Guerra ao Terror”. Hussein foi capturado em seu esconderijo em Bagdá, e em 
seguida foi condenado à pena de morte e enforcado em 30 de dezembro de 2006. As consequências 
dos fatos podem ser observadas ainda hoje, visto que, mais de 8,5 milhões de iraquianos enfrentam 
tribulações relacionadas à insumos básicos de sobrevivência, uma vez que, no âmbito nacional 
iraquiano, a crise humanitária enfrentada socialmente envolve a falta de condições de higiene 
básica, além da constante supressão de água e energia elétrica, como também, a carestia de acesso 
à educação, emprego, moradias e a assistência à saúde. Tais fatores forçam milhares de habitantes 
a deixar o país de origem para buscar melhores condições, tendo como principal causa a fuga 
dos conflitos armados que permeiam a região. Contanto, apesar de muitos arriscarem suas vidas 
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mudando de país, consoante dados dispostos pelo ACNUR no ano de 2016, cerca de 3,4 milhões 
de pessoas são deslocados internos, desse modo, mais de um milhão de iraquianos vivem na parte 
norte do Iraque, o Curdistão. Os indivíduos estabelecidos nesta parte do país, permanecem com 
baixíssimas condições de vida pois, seu abrigo consiste em uma espécie de acampamento, no qual 
são montadas pequenas tendas com os mais variados materiais, onde famílias inteiras abrigam-se 
e enfrentam - além da pouca disposição de água e de alimentos - a alta variação de temperatura. 
Na perspectiva mundial, a assistência disposta aos refugiados é realizada principalmente por 
órgãos como o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e a CICV (Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha). Estes agem nas regiões mais afetadas mundialmente por crises 
humanitárias de migração e refúgio, fornecendo suplementos básicos e, inclusive, objetivam 
reestabelecer os laços familiares destruídos durante o processo enfrentado. 

Conclusão: Saddam Hussein deixou marcas que afloram no solo iraquiano: a extrema pobreza, 
a miséria; culminando na migração social em massa, e assim, às mortes contínuas, evidenciando 
a situação problemática da vulnerabilidade humanitária em questões de conflitos armados. 
Vangloria-se a importância da interferência dos órgãos que auxiliam e visam proteger os direitos 
humanos dos migrantes e refugiados. 

Referências: NEVES, Daniel. Saddam Hussein: História do mundo, 2021. Disponível em: <https://www.
historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/saddam hussein.htm> Acesso em: 20 jul. 2021. 

ONU NEWS. ACNUR pede mais ajuda para a crise humanitária no Iraque. Nações Unidas, 2016. 
Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2016/05/1549791-acnur-pede-mais-ajuda-para-crise-
humanitaria-no-iraque> Acesso em: 20 jul.2021. 

ONUS, Robert. Iraque: “Os refugiados deixaram tudo para trás”. MSF.org, 2016. Disponível em: <https://
www.msf.org.br/noticias/iraque-os-refugiados-deixaram-tudo-para-tras> Acesso em: 20 jul.2021. 
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Introdução: Na área da administração de pessoas, um dos desafios contemporâneos é a 
motivação humana, pela complexidade que envolve o tema e aos elementos subjetivos (PEREIRA; 
CAVALCANTE, 2018; SANTOS et al., 2019). Herzberg (1973) utilizou como parâmetro para 
desenvolver sua teoria dos dois fatores a satisfação e a insatisfação dos trabalhadores. Para tanto, 
considerou o ambiente externo do qual o indivíduo faz parte e o seu ambiente de trabalho. Este 
estudo identificou dois grupos de fatores capazes de influenciar o comportamento ou atitude de 
um trabalhador no trabalho: os fatores higiênicos e os motivacionais. Este estudo se justifica no 
contexto atual da pandemia da COVID-19 na medida em que a relação homem-trabalho não pode 
menosprezar as possíveis mudanças na motivação do trabalho e na percepção do trabalhador sobre 
o seu desempenho. O trabalho objetivou compreender a relação entre motivação e desempenho 
percebido por um grupo de trabalhadores numa fábrica de implementos agrícolas. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, desenvolvida pela estratégia estudo de caso 
único e com abordagem quantitativa. O caso selecionado foi a Alpha, empresa do segmento de 
implementos agrícolas, com sede no estado do RS e que mantem três unidades produtivas no 
país e uma no exterior. Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2021, por meio de um 
questionário eletrônico estruturado e uma entrevista com o gestor do departamento de RH. Foi 
aplicado usando a plataforma Google Forms®, enviado por WhatsApp®. Os sujeitos da pesquisa 
são 180 empregados da linha de produção na unidade produtiva matriz. O perfil sociodemográfico 
é de um grupo de trabalhadores do sexo masculino (92,7%), com prevalência na faixa de 26 a 
35 anos (42,7%), nível de instrução ensino médio (40,2%) e tempo de empresa entre 1 e 5 anos 
(39%). No processo de coleta dos dados, os empregados foram desafiados a pensar o grau de 
concordância sobre duas afirmativas formuladas por cada um dos fatores descritos por Herzberg 
(1973). Com relação aos fatores higiênicos, a soma das respostas apontou maior concordância com 
as afirmativas sobre segurança (25,14%), política administrativa (23,01%) e relações interpessoais 
(21,47%). O fator salário (12,95%) indica uma baixa satisfação. Nos fatores motivacionais, o 
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fator “trabalho em si” (22,50%) e “realização” (22,32%) são os que proporcionam maior nível de 
motivação. Já o fator crescimento teve maior grau de discordância total (4 respostas). Apesar disso, 
o fator crescimento também apresenta o maior número de concordo parcialmente (194) e totalmente 
(578), com relação ao nível de desempenho, os trabalhadores percebem seu desempenho como 
muito bom (53,70%) e excelente (37,80%). Em uma escala Likert de 5 pontos, os trabalhadores 
do setor Montagem II apresentaram maior média fatorial na motivação (4,69) e no desempenho 
percebido (4,42), enquanto o setor qualidade apresenta menor média fatorial na motivação (4,38) 
e igualmente menor média no desempenho percebido (4,22). Os fatores higiênicos não dependem 
do trabalhador, visto que são do ambiente de trabalho e sob controle da empresa, a exemplo dos 
fatores segurança e política administrativa, que apresentaram grau mais alto, 25,14% e 23,01%. 
A pesquisa revelou que o trabalho em si e a realização são os fatores com melhores resultados, 
22,50% e 22,32%. Estes dados indicam que a motivação dos trabalhadores está mais relacionada 
às atividades desempenhadas e ao fato de que a realização pode ser considerada como a maior 
recompensa que almejam alcançar, aos sentimentos de autorrealização e autoestima (HERZBERG, 
1973). Já o fator responsabilidade apresentou menor resultado (16,60%), sugerindo baixo nível 
de motivação em relação ao trabalho que executa, às responsabilidades delegadas a eles, a baixa 
autonomia e participação na tomada de decisões. Tais resultados permitem afirmar que quanto 
mais motivados, maior é seu nível de desempenho.

Conclusão: Os dados sugerem que os trabalhadores se sentem seguros no emprego e também 
percebem estabilidade financeira na empresa e adequação da organização às contingências por 
meio de sua política administrativa, apesar das incertezas no mercado decorrentes da pandemia 
da COVID-19. Quanto à motivação no trabalho, demonstram estar voltados ao trabalho em si, em 
especial no que tange às tarefas realizadas.

Referências: HERZBERG, F. O conceito de higiene como motivação e os problemas do potencial humano 
no trabalho. In: HAMPTON, D. R. Conceitos de comportamento na administração. São Paulo: EPU, 1973. 

PEREIRA, H. A.; CAVALCANTE, C. E. Medalha de ouro! Estudo sobre motivação no trabalho voluntário 
eventual nos jogos olímpicos no Rio de Janeiro. Revista Organizações em Contexto, v. 14, n. 28, p. 177-206, 
2018.

SANTOS, S. S. S. D. et al. Satisfação e motivação no trabalho: insights sobre percepção da justiça 
distributiva e remuneração estratégica por indivíduos da geração Z. Revista de Ciências da Administração, 
v. 21, n. 54, p. 77-94, 2019.
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Introdução: O presente trabalho visa analisar a responsabilidade civil das companhias aéreas face 
os consumidores, diante do cenário atual de pandemia mundial, momento em que o consumidor 
possui sua vulnerabilidade ainda mais agravada. Justifica-se a importância da pesquisa, pois a 
propagação da Covid-19 culminou em muitas dúvidas e consequentes prejuízos aos consumidores 
que continham contrato de transporte aéreo em andamento. Desse modo, o presente trabalho 
tem por objetivo investigar quais as medidas tomadas pelas companhias aéreas em relação aos 
consumidores que tiveram sua proteção afetada por conta da pandemia. Logo, a problemática que 
se impõe é investigar se, mesmo diante desse contexto pandêmico vivenciado, os consumidores 
possuem garantidos seus direitos de tutela face às contratações de transporte, junto às companhias 
aéreas. 

Metodologia: O surto de Covid-19 gerou grandioso e direto impacto no setor da aviação. De 
acordo com uma estimativa conservadora, a Organização da Aviação Civil Internacional apontou 
uma redução de 38% a 55% dos lugares comercializados pelos transportadores aéreos, o que 
resulta em uma redução global de 861 a 1.292 milhões de passageiros e uma quebra de receitas 
dos transportadores aéreos entre 151 a 228 mil milhões de dólares norte- americanos (ALVES, 
2020). Esse é um setor-chave para a economia brasileira, isto, pois, o setor de transporte aéreo 
representou 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2019, gerando um valor bruto de 
arrecadação de cerca de US$ 18,8 milhões e empregando 839 mil pessoas (TARGA; SQUEFF,2020). 
Todavia, a pandemia causou diversas modificações na esfera dos contratos de consumo, regulados 
pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), segundo o qual os fornecedores devem prestar aos 
consumidores informações claras e precisas sobre possíveis impactos potenciais do “COVID-19”, 
no que esteja relacionado com o consumo de seus produtos e serviços (SANTOS, 2020 p.46). 
Ademais, há contratos em que os fatos decorrentes da repercussão da pandemia de coronavírus 
tornam impossível o cumprimento. Tais fatos, tanto podem ser decorrentes das medidas de polícia 
adotadas pelo Poder Público e às quais se subordinam os particulares, quanto a repercussão do 
seu comportamento razoável, visando reduzir a exposição ao risco de contágio, como ocorre 
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com a suspensão de determinadas atividades, independentemente de determinação estatal” 
(MIRAGEM,2020). No Brasil surgiu o Termo de Ajustamento de Conduta com intuito de amenizar 
os impactos negativos dos efeitos pós covid-19, as companhias aéreas passaram a oferecer opções 
aos clientes, como por exemplo, remarcar as passagens aéreas em datas específicas sem a cobrança 
de taxas e, ainda, um programa de créditos em viagens futuras (MARGRAF; SOUZA; DE LAZARI, 
2020 p. 52). Frisa-se, ainda, ainda acerca das práticas abusivas cometidas pelos transportadores. 
Uma das causas pelas repercussões da instabilidade social causada pela pandemia da Covid-19 
é a elevação e instabilidade dos preços de produtos e serviços em razão da demanda. O código 
de Defesa do Consumidor busca relacionar as práticas abusivas por parte dos fornecedores ao 
aumento excessivo dos preços sem interferir na livre concorrência, bem como, visa buscar se o 
aumento arbitrário de lucros está previsto na legislação concorrencial (MIRAGEM,2020). O método 
de procedimento utilizado para a elaboração preliminar da pesquisa foi o monográfico, o qual 
destina-se ao estudo das normas constitucionais, civis e um tocante penal. Ainda, no decorrer do 
estudo, será utilizado o método de abordagem hermenêutico, aplicando-se a interpretação dos 
princípios, doutrina, leis e afins, melhor interpretando-as, bem como a pesquisa bibliográfica e a 
utilização de doutrina clássica e atual sobre a temática. 

Conclusão: Conclui-se que a adoção das medidas extraordinárias por parte do Governo Federal, 
suavizaram os impactos socioeconômicos causados às empresas do setor aéreo. Aos consumidores, 
vislumbram-se garantidos seus direitos, face a contratação desse serviço, entretanto, por se tratar 
de um momento de incertezas, a constante elaboração e atualização legislativa faz-se de extrema 
importância. 

Referências: ALVES, Antonio Marcel Ferreira, et al. Responsabilidade civil do Estado na crise do setor 
aéreo. Acesso em: 24 jul. 2021

MIRAGEM, Bruno. NOTA RELATIVA À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS E SUAS REPERCUSSÕES

SOBRE OS CONTRATOS E A RESPONSABILIDADE CIVIL, Revista dos Tribunais, vol. 1015, Maio, 2020.

MARGRAF, Alencar Frederico; SOUZA, Marcelly Patrícia de; DE LAZARI, Rafael. Pandemia 2020 e o 
Impacto nas Companhias Aéreas Brasileiras . REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA, Ano 6, N.º 5 p. 
(29-64). maio-jun.,2020. Acesso em: 24 maio 2021.
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Introdução: A linguagem, seja escrita ou falada, nos dá artifícios que permitem pautar as 
situações sem apoiar algo, mas dependendo de como se fala, já se diz tudo. Os inúmeros casos de 
nazismo tiveram uma crescente no último ano. A forma como o assunto é abordado evidencia-
se cautelosa, onde geralmente os envolvidos, homens brancos, recebem conotações de distinção. 
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é compreender como a linguagem é utilizada para revelar 
as relações de poder na reportagem e fazer uma análise do discurso usado para mencionar o 
autor do crime de nazismo. Nosso corpo de trabalho é um compilado de reportagens sobre o 
caso de nazismo envolvendo um professor brasileiro. Neste trabalho, encontra-se uma revisão 
sobre linguagem, e, a partir da semiologia barthesiana, a realização de uma análise ancorada nas 
categorias estereótipo, poder, mito e socioleto.

Metodologia: O uso de símbolos nazistas é crime no Brasil e tem pena de reclusão de um a 
três anos, além de multa. Segundo o artigo 20 da Lei 7.716/89, é crime “fabricar, comercializar, 
distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem 
a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”. Apesar de estar na legislação 
brasileira, nem todos os brasileiros, até mesmo autoridades, compreendem que utilizar símbolos 
nazistas é crime. Nas três matérias analisadas, é aparente a falta de fidelidade ao regulamento: “À 
época, o órgão disse que o docente não seria enquadrado porque não teria feito nenhum tipo de 
apologia publicamente”, “Wander não chegou nem a ser alvo de inquérito pela suástica na piscina. 
Na época, o delegado de Pomerode, Luiz Carlos Gros, disse não ver ilegalidades no caso”, “o 
Ministério Público resolveu arquivar o processo sem a necessidade da formalização da TAC”. Na 
matéria publicada pelo Estado de Minas, em vários momentos do texto, termos como “docente”, 
“professor Wander” fazem um pequeno apelo aos depoimentos dados pelos seus ex-alunos e 
demais conhecidos, já que sabiam que Wandercy era seguidor da ideologia nazista, mas “isso 
nunca atrapalhou” na sua carreira, tanto que, manteve cargos altos na sociedade mesmo deixando 
a idolatria pública. Na matéria publicada pelo O Município, é destacado no título: Professor de 
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Pomerode que tinha suástica no fundo da piscina modifica desenho. E ainda no subtítulo: Alvo do 
Ministério Público, desenho não representa mais símbolo nazista. O fato da matéria ter utilizado o 
‘tinha’ e ‘modifica’ suaviza o real motivo de preocupação: a suástica. Não obstante, a palavra ‘alvo’ 
na manchete mostra o direcionamento ao professor como inocente, acrescentando justificativas 
ao estereótipo de que o homem branco não o fez por mal. Entretanto, as outras duas matérias 
analisadas não fazem este apelo, ambas ironizam o fato de um crente do nazismo fazer parte 
da estrutura da sociedade, seja ela como professor ou como candidato a vereador. Durante a 
reportagem feita pela Superinteressante, eles trouxeram o relato de vários ex-alunos de Wandercy, 
buscando respostas ao apreço que ele possuía dos acadêmicos. Em um desses depoimentos é 
citado que apesar da desconfiança, jamais era questionado a apreciação e o jeito que ele contava 
as histórias nazistas. Afinal, ele era o professor. Nas entrelinhas, a revista mostra como ele usou 
e influenciou o pensamento de alguns alunos sobre a ideologia de Hitler. “A admiração é tanta 
que nem a notícia sobre a suástica na piscina mudou a percepção sobre o professor”. Voltando no 
tempo, Pugliesi já havia sido denunciado à polícia, por porte de objetos que remetiam ao Nome, 
mas o inquérito foi arquivado, já que apologia ao nazismo só se tornou crime após 1997. Ninguém 
poderia imaginar que um homem adorador de Hitler, portador de coleções de objetos ideológicos, 
com um filho chamado Adolf seria nazista.

Conclusão: O caso do professor nazista é um dos que demonstra crescimento dessas manifestações 
extremistas de ódio no Brasil e em casos como este, vê-se a interferência direta da mídia para 
acobertamento do caso. Observa-se que cada palavra e cada ação judicial foi sendo esquecida e 
‘perdoada’. As matérias analisadas só reforçam como o poder e o estereótipo de homem branco, o 
ajudaram a se safar de um crime.

Referências: BARTHES, Roland; Aula: Aula Inaugural Da Cadeira De Semiologia Literária Do Colégio De 
França. São Paulo, 14ª ed., janeiro, 1977.

CASSOL, Daniel. Meu professor é nazista. Superinteressante, São Paulo, 10 de dezembro de 2018. 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/meu-professor-e-nazista/>. Acesso em: 30 de junho 
de 2021.

SILVA, Jotaan. Professor de Pomerode que tinha suástica no fundo da piscina modifica desenho. O 
Município, Santa Catarina, 21 de junho de 2021. Disponível em: <https://omunicipioblumenau.com.br/
professor-de-pomerode-que-tinha-suastica-no-fundo-da-piscina-modifica-desenho/>. Acesso em: 30 de 
junho de 2021.
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Introdução: A córnea é considerada uma proteção a entrada e colonização de patógenos 
normalmente presentes na superfície do globo ocular. Uma falha no epitélio corneano, permite a 
entrada de bactérias/fungos à córnea originando um processo infeccioso. Nos equinos, a ulceração 
da córnea é comum por apresentarem olhos proeminentes e uma grande superfície corneana, o 
que facilita que ocorram traumas ao epitélio. Além de analisar os sinais clínicos, o diagnóstico 
é baseado no teste de fluoresceína que consiste na aplicação do corante na superfície ocular 
com posterior lavagem de seu excesso. A ceratite ulcerativa pode ocorrer secundária a qualquer 
condição que rompa o epitélio ou o estroma corneano (MILLER; TILLEY; SMITH JUNIOR, 2009). 
Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de Ceratite Ulcerativa, já que 
foi verificado a presença de patógenos e a profundidade da lesão, em um equino da raça Crioulo.

Metodologia: Foi atendido na clínica El Corralero Medicina Equina, localizada em Santo 
Ângelo-RS, um equino da raça Crioulo com dificuldade em manter o olho direito aberto, com 
presença de quemose, epífora, blefaroespasmo e hiperemia conjuntival. Foi realizado o teste de 
fluoresceína sódica e o resultado foi positivo, evidenciando-se a coloração esverdeada no local 
da úlcera. O estroma, ou substância própria da córnea, é hidrofílico e tem afinidade pelo corante 
de fluoresceína. Sendo assim, se houver algum comprometimento corneano o corante irá se ligar 
ao estroma, matizando-o. Antes de instituir o tratamento foi coletado material, com auxílio de 
swab, para realizar exame citológico e de cultura da região ulcerada. Constatou-se a presença de 
neutrófilos, bactérias Gram positivas e de fungos leveduriformes. O protocolo terapêutico utilizado 
foi a lavagem do ducto nasolacrimal a cada 2 dias, utilizando uma sonda uretral n° 04, a instilação 
de uma gota/dia de colírio a base de sulfato de condroitina A e ciprofloxacina (Ciprovet®), 2 gotas 
de tobramicina 0,3% a cada 4 horas, 2 gotas de miconazol 1% a cada 6 horas e, como adjuvante, a 
utilização do plasma rico em plaquetas (PRP) autólogo tanto em forma de colírio, utilizado duas 
vezes ao dia, quanto na lavagem nasolacrimal. Segundo Ivan Zulian (2002), essa associação entre 
sulfato de condroitina “a” com ciprofloxacina evita a formação de cicatrizes na córnea e reduz 
as manifestações de origem inflamatória, promovendo uma evolução satisfatória mais rápida. O 
plasma rico em plaquetas (PRP) é uma fonte concentrada de fatores de crescimento protegidos 
no interior dos grânulos plaquetários, liberados apenas no tecido alvo onde esse rico material 
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biológico é aplicado (EL-SHARKAWY et al., 2007). É considerado uma importante terapia auxiliar, 
já que contribui nos processos de cicatrização de diversos tecidos. Durante todo o tratamento, que 
perdurou por 35 dias, o equino fez o uso de antrolho para a proteção ocular. Após este período o 
animal foi liberado para retornar ao seu proprietário, voltando aos poucos a sua rotina. 

Conclusão: A ceratite ulcerativa é uma afecção que, se não tratada imediatamente e de forma 
adequada, coloca em risco a visão do animal. No caso relatado, foi possível concluir que as associações 
de fármacos com a utilização de terapias auxiliares resultam em um prognóstico positivo frente a 
evolução do paciente, colaborando para que este se recupere e retorne a sua vida normalmente.

Referências: EL-SHARKAWY, H.; KANTARCI, A.; DEADY, J. et al. Platelet-rich plasma: growth factor 
and pro- and antiinflammatory properties. J Periodontology, v. 78, n. 4, 2007.

MILLER, P. E.; TILLEY, L. P.; SMITH JUNIOR, F. W. K. Consulta veterinária em 5 minutos: manual de 
especialidades caninas e felinas: oftalmologia. São Paulo: Manole, 2009. p. 55-63.

ZULIAN, Ivan. Ação do sulfato de condroitina “a” associado à ciprofloxacina em úlceras de córnea 
produzidas experimentalmente em cavalos. Orientador: Antonio Felipe P. F. Wouk. 2002. 50 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Veterinárias) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002.
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Introdução: O leite de vaca é um alimento de grande importância na nutrição de mamíferos, 
acompanhando a alimentação do ser humano por toda a sua vida. Desse modo, torna-se importante 
que esse alimento possua a qualidade necessária ao chegar ao consumidor final. Porém, é notável 
que existem produtores rurais, transportadores de leite e até indústrias que por vezes realizam 
métodos de adulteração do leite para que esse possa manter suas características e assim ser 
comercializado normalmente, alterando as propriedades do leite in natura e afetando a saúde 
humana (BRASIL, 2017). Assim, devido a importância de garantir a qualidade do produto final, 
a presente pesquisa visa avaliar os métodos analíticos empregados nos ensaios para realizar a 
caracterização físico-química dos diversos tipos de leite, além de avaliar a eficácia desses métodos 
na detecção de fraudes.

Metodologia: Sabendo-se da importância que o leite possui na alimentação das pessoas, 
especialmente por se tratar de um alimento perecível, foram criadas diversas legislações referentes 
à qualidade, manuseio e transporte de leite. No Brasil, por exemplo, a Instrução Normativa no 
62, de 29 de dezembro de 2011, estabelece os requisitos de qualidade do leite cru de vaca, sendo 
eles, requisitos microbiológicos, físico-químicos, de contagem de células somáticas e de resíduos 
químicos (BRASIL, 2011). Esses requisitos são testados através de uma série de análises para 
que estejam em concordância com a legislação, tanto para saber sua qualidade, quanto para a 
identificação de alguma possível fraude. Conforme Abrantes (2014) as fraudes mais comuns de 
leite ocorrem pelo aumento de volume para aumentar o lucro (como adição de água, soro de 
queijo, leite de menor qualidade), alteração da composição para alterar alguma característica 
inadequada (adição de componentes alcalinos, conservantes e reconstituintes) ou pela alteração 
de rotulagem (alterando informações da composição e das características do leite comercializado). 
Os métodos analíticos oficiais para análise de leite e detecção de fraudes podem ser encontrados 
na bibliografia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) e pela Instrução Normativa no 68, de 12 
dezembro de 2006, proposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 
2006) complementado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem 
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Animal (BRASIL, 2019). Os métodos analíticos físico-químicos mais importantes a serem realizados 
podem ser classificados em métodos analíticos qualitativos (álcool, estabilidade ao alizarol, amido, 
cloretos, formaldeído, peróxido de hidrogênio e índice crioscópico) e métodos analíticos qualitativos 
(densidade, acidez, extrato seco total e açúcares). A presente pesquisa foi desenvolvida de modo 
bibliográfico, com a finalidade de obter dados para organizar uma revisão bibliográfica sobre os 
principais aspectos a respeito da realização de análises químicas para identificação de fraudes em 
leite de vacas. Os dados foram coletados de diversos artigos constantes de periódicos disponíveis 
no Google Acadêmico, em sites de busca como Periódicos Capes, Science Direct, Scirus, Scielo, 
entre outros e livros do acervo da Rede de Bibliotecas da Universidade de Passo Fundo. Além do 
acesso às legislações de relevância através de acervos digitais apropriados. 

Conclusão: Verifica-se a importância das análises físico-químicas quantitativas e qualitativas 
que podem ser utilizadas diariamente para análise de leite, desde a ordenha da vaca até o produto 
final comercializado. Para que durante todo o processo se mantenha a qualidade desse alimento, 
além da garantia que não haja fraude, para que no final se obtenha um produto adequado para ser 
consumido.

Referências: ABRANTES, M. R.; et al. Fraude em leite: Métodos de detecção e implicações para o 
consumidor. São Paulo, 2014. 

BRASIL. IN no 68, de 12 dezembro de 2006. Métodos analíticos oficiais físico-químicos para controle de 
leite e produtos lácteos. 

_. IN no 62, de 29 de dezembro de 2011. Aprova o regulamento técnico de leite tipo A, leite cru refrigerado, 
leite pasteurizado e leite cru refrigerado, além das especificações de transporte. 

_. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). MAPA, 
2017. 

_. Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA, 2019.  
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. São Paulo: Instituto 
Adolfo Lutz, 2008. 
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Introdução: A pandemia do COVID-19 interrompeu as atividades presenciais da grande maioria 
dos estudantes no ano de 2020. As universidades e departamentos acadêmicos precisaram se 
adequar para que os danos pedagógicos e os riscos à saúde pública fossem amenizados. No contexto 
das ligas acadêmicas não foi diferente, as atividades aconteceram quase em sua totalidade de forma 
remota, sendo necessário inovar diante do contexto apresentado. A liga acadêmica de nefrologia 
e urologia (LANU) da universidade de Passo Fundo foi instaurada e criada nesse contexto de 
pandemia e inicialmente teve todas as suas aulas e discussões realizadas de forma online. Diante 
disso, nosso objetivo neste trabalho é relatar a experiência dos autores na constituição da LANU e 
a importância da inovação no contexto de distanciamento social. 

Metodologia: A LANU foi criada no período de quarentena e por esse motivo teve seu 
planejamento de ensino voltado para o meio virtual para execução das atividades acadêmicas. 
Diante disso, foi necessária uma busca ativa sobre plataformas de transmissão online, métodos de 
inscrição, programas de edição e divulgação. O meio online possibilitou o convite e a participação 
de professores e alunos de outras localidades com maior facilidade. Foi criada uma conta na rede 
social no Instagram (@lanuup) com o nome da liga para a postagem de conteúdos de nefrologia 
e urologia baseados em evidências científicas. Os primeiros posts foram relacionados a fisiologia 
e anatomia do sistema urinário, posteriormente fizemos abordagens sobre algumas patologias 
como controle da pressão arterial em paciente renais, censo brasileiro de diálise, disfunção sexual 
masculina, envelhecimento renal, infertilidade masculina, priapismo, litíase do trato urinário, 
doença renal em pacientes com HIV, incontinência urinária, relação de litíase urinária e dieta 
DASH, hiperplasia prostática benigna, lesão renal aguda, infecção do trato urinário com crianças, 
cistatina C, síndrome nefrótica, papiloma vírus humano, entre outros assuntos. A primeira 
participação da liga de forma remota foi em um encontro de especialidades médicas promovido 
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pelo diretório acadêmico da Universidade de Passo Fundo e apresentado pelos coordenadores, a 
professora Dra. Fabiana Piovesan falando sobre a especialidade de nefrologia, e o professor Dr. 
Diego Carrão Winckler que apresentou sobre especialidade de urologia. Esse encontro permitiu 
que os estudantes conhecessem melhor cada especialidade, como o tempo de formação, quais 
são as áreas de atuação e como é o dia a dia do profissional. O segundo e terceiro encontro foram 
aulas abertas, sobre os temas litíase do trato urinário ministrada pelos coordenadores e clínicas 
de diálise frente a COVID-19 ministrada por profissionais da ABCDT diálise, respectivamente. As 
atividades da liga frente a pandemia foram desafiadoras pois além de ser uma experiência nova no 
âmbito pedagógico, a perda do contato interpessoal de forma repentina necessitou de adaptação 
por parte dos estudantes e mestres. Por outro lado, está sendo um período inovador, pois a internet 
encurtou distâncias e permitiu que o processo de aprendizagem não fosse perdido. Além disso, 
as experiências de aulas remotas ampliaram as possibilidades de encontros com professores de 
outras cidades e estados devido à facilidade da organização. 

Conclusão: Diante do que foi exposto, no atual período desafiador da pandemia a LANU 
trabalhou e se dedicou para se manter um canal confiável para a difusão de conhecimento na esfera 
acadêmica. Esse período de adaptação e inovação permitiu a manutenção do ensino, pesquisa e 
extensão mesmo tendo a maioria dos encontros de forma remota. 

Referências: LANU UPF. Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia. Passo Fundo. 17 junho. 2020. 
Instagram: @lanuupf. Disponível em https://www.instagram.com/lanuupf/?utm_medium=copy_link. 
Acesso em: 08 agosto. 2021.

MALTA, Crissia Pitanga et al. Atuação da liga acadêmica de cardiologia durante a pandemia da Covid-19 
e as implicações na educação médica: relato de experiência. Revista Eletrônica Acervo Saúde, [S.L.], v. 13, 
n. 1, p. 1-6, 1 fev. 2021. Revista Eletronica Acervo Saude. http://dx.doi.org/10.25248/reas.e5588.2021.
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Introdução: A palavra persona está presente na arte desde muitos séculos atrás, tendo seus 
primeiros registros em peças teatrais na Grécia antiga. A ideia de criar ou interpretar outra 
personalidade sempre esteve presente na arte, em suas mais diversas formas, desde um músico 
que usa uma persona no palco até um ilustrador que ilustra suas personas para contar uma história. 
Concluindo que o conceito de persona está presente a tanto tempo na arte abordaremos como os 
artistas se apropriam do mesmo no meio artístico atual, nos ambientes de ilustração performance 
e audiovisual. Explorar uma persona não se limita apenas a estudar o que o artista apresenta, mas 
sim descobrir e analisar qual o processo criativo e expressivo que o levou a criar esta persona e 
como ela se relaciona, ou não com sua vida, se é usada para contar uma história, para expressar um 
sentimento entre outras várias possibilidades. 

Metodologia: A persona que será abordada neste projeto como forma de expressão artística, 
uma espécie de alter-ego que o artista cria para mostrar ao mundo, este pode ser presente em 
apenas um momento de sua carreira ou por toda ela sendo sua persona a única forma que o 
mesmo se apresenta ao público. Este conceito está presente em praticamente todas as vertentes 
de arte, músicos que utilizam uma persona para ressignificar suas músicas, ilustradores que não 
interpretam, porém dão vida a persona por meio da arte pictórica, e também na arte performática 
onde o artista interpreta sua persona, se caracterizando e agindo como ela. Atualmente o uso 
da persona está sendo mais comum do que nunca, nas redes sociais por exemplo tendemos a 
mostrar apenas o que há de ideal em nossa vida, nos tornando assim para quem vê, alguém que 
não apresenta falhas. 

Conclusão: A criação de personas vem se tornando mais e mais recorrente no meio artístico e 
vem sendo usada por muitos ilustradores, de diversas formas, são criadas personas com traços 
fantasiosos, elementos místicos e características físicas que se diferem muito das do seu criador. 

Referências: GARDNER, Howard. Arte, mente e cérebro : uma abordagem cognitiva da criatividade. Porto 
Alegre: Artes Me?dicas, 1999.

GIANNOTTI, Marco. Breve histo?ria da pintura contempora?nea. Sa?o Paulo Claridade, 2009.



Página 1866

RIGONATTO, Jamily. Cry Baby mostra que a ausência de afeto machuca. Persona crítica cultural. S.l., 
2020. Disponível em: http://personaunesp.com.br/cry-baby-5-anos/. Acesso em 20 jun. 2021. 

TROPEIA, Evandro R. A persona e suas polaridades na concepção Junguiana. S.l. outubro de 2016. 
Disponível em: https://institutofreedom.com.br/blog/persona-e-suas-polaridades-na-concepcao-
junguiana/. Acesso em: 25 jun. 2021.



Página 1867

A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL COMO 

INSTRUMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSTOS DE 

TRABALHO

Autor Principal: Tatiana Mezzomo Casteli

tatiana.casteli@hotmail.com

Coautores: Tatiana Mezzomo Casteli

Orientador: Tatiana Mezzomo Casteli

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Subevento: Mostra de Pós-Graduação

Tipo de Trabalho: Resumo

 

Introdução: A presente pesquisa tem por objetivo a análise da atividade empresarial e sua 
necessária preservação, enquanto fonte produtora de riquezas e criadora de postos de trabalho. 
Trata-se de atividade de suma importância para a manutenção da economia e possui função social 
basilar para geração de postos de trabalho, dela decorrendo a maior parte da mão de obra ativa do 
Brasil. Deve-se analisar a empresa sob o âmbito privado e enquanto instrumento de concretização 
de Direitos Sociais, donde decorre a necessidade de criação de normas que visem a sua proteção. 
Exsurge assim o princípio da preservação da empresa, segundo o qual, o sistema jurídico deve 
trazer mecanismos que estimulem o início e facilitem a continuidade da atividade empresarial. 
Referida manutenção reflete diretamente na criação e manutenção dos postos de trabalho e toda 
a cadeia econômica, social e produtiva e culmina com o atingimento da dignidade da pessoa 
humana, valor maior constante na Carta Cidadã de 1988.

Metodologia: O Direito Empresarial brasileiro possui, dentre outros princípios basilares, o 
Princípio da Preservação da Empresa, visando, sempre que possível, a manutenção da atividade 
empresarial face o advento de alguma crise, devendo a legislação consignar mecanismos de 
fomento e estímulo a tão relevante atividade. Trata-se de regra implícita na legislação empresarial, 
fazendo-se presente em diversos artigos e institutos, tais como, possibilidade de continuação de 
atividade empresária por incapaz e o instituto da Recuperação de Empresas. Subsiste referida 
regra deontológica visando a efetividade dos direitos sociais, positivados em nossa CF/88 à partir 
do advento dos direitos humanos ditos de 2º geração, a fim de fomentar a atividade empresária 
para que ela sirva de fonte geradora de postos de trabalho. (GRAU, 2001) Como grande marco 
no direito empresarial, surge em 1942, na Itália, o Novo Código Civil, que unificou em um só 
corpo legislativo as disciplinas de Direito Civil e empresarial, que passou a pautar o objeto para 
fins econômicos e não em razões objetivas e taxativas. trata-se da Teoria da Empresa que inova 
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a conceituação de empresário e a atividade em si que deve reunir os quatro fatores de produção: 
capital, insumos, tecnologia e mão – de – obra. A Teoria Italiana serviu de aporte teórico para o 
advento do Código Civil de 2002, que adota de forma expressa a Teoria da Empresa, em especial 
no artigo 996. Nesse sentido, verifica-se que a empresa se mostra como de suma importância para 
a manutenção da economia, possuindo a função social basilar de geração de postos de trabalho, 
absorvendo a maior parte da mão de obra ativa do Brasil. Assim, a atividade empresária revela-se 
como importante fonte produtora de trabalho e, por consequência, importante fonte de consumo, 
pois quanto mais empresas existirem, mais empregos serão gerados e quanto mais empregos, 
mais consumidores dispostos a gastar e, assim, movimentar e fechar o ciclo econômico próprio do 
sistema capitalista. (FAZZIO JUNIOR, 2013) Em consonância com esse cenário, em que a empresa 
se mostra como substancial fonte de sustento capitalista, a legislação pátria busca protegê-la 
em alguns aspectos, sempre de maneira a criar incentivos a sua instauração, bem como dando 
oportunidades, benefícios e criando condições favoráveis para sua continuidade. Realça-se assim, 
a ideia de função social da organização empresarial. Para Fábio Ulhoa Coelho “(...) no princípio da 
preservação da empresa, construído pelo moderno Direito Comercial, o valor básico prestigiado 
é o da conservação da atividade (e não do empresário, do estabelecimento ou de uma sociedade), 
em virtude da imensa gama de interesses que transcendem os dos donos do negócio e gravitam 
em torno da continuidade deste. (2012, p.13). Verifica-se, dessa forma, a grande importância de 
todo o complexo empresarial e seus vários reflexos em toda a sociedade, e a imprescindibilidade 
de mecanismos para sua manutenção e preservação.

Conclusão: A proteção outorgada à atividade empresarial é dada pela legislação pátria em 
virtude da sua relevante contribuição para a sociedade como um todo. Fato é que a atividade 
empresarial contribui diretamente como fonte geradora e mantenedora de postos de trabalho e 
assim contribui para o desenvolvimento da economia e a efetividade dos direitos sociais dispostos 
na Carta Magna de 1988.

Referências: COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa. 16ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. v.1.

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 16ªed. São Paulo: Atlas, 2013. 
GRAU, Eros R. A ordem econômica da Constituição Federal de 1988. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
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Introdução: A contaminação da ferida cirúrgica é um desafio para a continuação do tratamento pós-
operatório e recuperação do paciente. Fatores de risco diretos da infecção da ferida cirúrgica como 
lambedura ou mordedura, afetam o seguimento do processo cicatricial, mas podem ser minimizados 
pelo uso do colar elizabetano, curativos e manutenção do ambiente. Braga (2008), descreveu falhas 
nos métodos profiláticos para a prevenção de intervenção direta pós-operatória. O não cumprimento 
das estratégias de controle da infecção do sítio cirúrgico culminam em maior tempo de internamento 
e custos adicionais, além dos impactos na instabilidade emocional e bem-estar do paciente, que 
podem retardar a cicatrização (Uçkay, 2010). Neste trabalho, objetivou-se relatar o tratamento de 
ferida cirúrgica contaminada em felino submetido a caudectomia terapêutica.

Metodologia: Um paciente felino, macho, de seis meses de idade e 3,2Kg, foi atendido no 
Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo após trauma por atropelamento com queixa 
de disúria e hematúria e cauda caída observadas há um dia. Na avaliação clínica, notou-se bexiga 
repleta, hematúria intensa e algia nas regiões hipogástrica e sacral, sem presença de reflexos ao 
estímulo doloroso na cauda. A partir da anamnese, a suspeita de diagnóstico sugeriu uma lesão 
traumática do nervo pudendo, justificando a dificuldade de relaxamento do esfíncter urinário. A 
urinálise revelou intensa pioúria, sendo diagnosticado e tratado para a cistite. O raio-X realizado da 
região sacral expôs uma fratura simples entre a segunda e terceira vértebras sacrais, comprovando 
a suspeita clínica, com insensibilidade do esfíncter urinário do paciente. Por estes motivos, o 
animal manifestava incapacidade de liberação normal de urina, apresentando repleção vesical e 
extravasamento de urina, que desencadeou o quadro de disúria e acúmulo de urina na bexiga, 
propiciando uma contaminação bacteriana e cistite. O felino foi encaminhado para a realização de 
caudectomia terapêutica. O procedimento foi realizado com o intuito de evitar lesões traumáticas 
e a automutilação, visto que não havia mais sensibilidade na cauda. O procedimento foi realizado 
no Hospital Veterinário, com bom prognóstico. Entretanto, o paciente não se adaptou ao uso do 
colar elizabetano, tendo acesso aos pontos, que resultou no desenvolvimento de uma ferida aberta 
contaminada. O paciente foi submetido a um novo procedimento, com desbridamento mecânico 
para a remoção do tecido desvitalizado e limpeza da ferida, realizando-se uma nova sutura, 
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conduzindo o tratamento para a cicatrização primária. Após uma semana, o animal removeu 
o colar elizabetano, interferindo diretamente no processo cicatricial da ferida. Nesse momento, 
outra intervenção não pôde ser realizada devido a contaminação do local pela lambedura, 
sendo necessário outra abordagem terapêutica. Iniciou-se o tratamento da ferida aberta para 
cicatrização por segunda intenção. Durante o período de tratamento da ferida cirúrgica, o paciente 
recebeu analgesia com dipirona sódica (25mg.Kg, BID) e cloridrato de tramadol (2mg.Kkg, TID), 
antibioticoterapia com ampicilina sódica (22mg.Kg, TID), e anti-inflamatório meloxicam (0,1mg.
Kkg, SID). O protocolo foi seguido de limpezas com solução fisiológica realizadas duas vezes 
ao dia para redução da carga microbiana e hidratação do tecido lesado (AL, 2014). Optou-se 
pela aplicação de pomada à base de óleo de cravo, devido suas propriedades anti-inflamatórias, 
analgésicas e ação bactericida, estimulando a criação do tecido de granulação e contração cicatricial 
que agem acelerando o fechamento da ferida. O paciente permaneceu internado por 20 dias até o 
fechamento completo da ferida, atingindo o resultado satisfatório. 

Conclusão: O paciente apresentou boa evolução da ferida com o uso do óleo de cravo e limpeza 
regular. Os estimulantes do tecido de granulação e o manejo pós-operatório com o uso de colar 
elizabetano reduzem o tempo de tratamento, atingindo o resultado esperado. Comprovou-se a 
eficácia do tratamento da ferida na cicatrização por segunda intenção, com rápida descontaminação 
e formação de tecido de granulação.

Referências: JERICÓ, M.M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. 2 v. 1ed. 

FOSSUM, Theresa Welch et al. Cirurgia de Pequenos Animais. Grupo GEN, 2021.

Schoen, K., Sweet, D. Canine and feline tail amputation. Lab Anim 38, 232–233, 2009

BRAGA, D. P. Incidência e fatores de risco associados à infecção do sítio cirúrgico na clínica de cães e gatos 
do hospital veterinário da Universidade Federal de Viçosa, 2008. 

PINHEIRO, M. Infecção hospitalar no sítio cirúrgico: análise dos fatores de risco. Diss. Universidade 
Federal de Santa Maria, 2013.

UCKAY, I. et al. Prevenir infecções do sítio cirúrgico. Expert Review of Anti-Infective Therapy, 2010. 
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Introdução: Em dezembro de 2019 foram identificados os primeiros casos de uma pneumonia 
desconhecida, em Wuhan, na China. Tratava-se de uma nova cepa do coronavírus que passou a 
ser denominada COVID-19. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o status 
de situação de saúde pública da COVID-19 à pandemia. A população idosa é, na maioria das 
vezes, mais suscetível com grande incidência de casos graves e de mortalidade. Os sintomas mais 
referidos durante a infecção pelo SARS-CoV-2 são febre, tosse e dispneia. Devido à proporção 
significativa de pessoas que requerem cuidados na Unidade de Terapia Intensiva, muitas 
necessitam de reabilitação para promover a recuperação pós-infecção (SIMPSON; ROBINSON, 
2020). Desta forma, o objetivo deste estudo foi identificar as evidências relacionadas à reabilitação 
pulmonar de idosos pós-COVID-19. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura, que utilizou para a pesquisa as bases 
de dados PubMed, PEDro, Scielo e Lilacs. A busca foi conduzida com as palavras-chaves 
“Coronavirus infection”, “pulmonary rehabilitation” e “quality of life”. Ao todo foram analisados 
4 trabalhos publicados. O SARS-CoV-2 utiliza como ponto de entrada na célula hospedeira o 
receptor da Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2). A infecção pelo SARS-CoV-2 diminui 
a atividade da ECA2, que tem papel protetor na fibrose pulmonar, expondo os pulmões a uma 
maior agressividade da doença. Na COVID-19 há um aumento de citocinas inflamatórias. 
A IL-6 é uma dessas citocinas inflamatórias que pode servir como indicador da progressão da 
COVID-19, e induz a liberação de protease e radicais livres de O2, gerando um edema intersticial 
pulmonar e causando resposta inflamatória severa e maior risco de desenvolvimento de fibrose 
pulmonar (ZOU et al., 2021). Os sintomas causados pelo SARS-COV-2 podem persistir de forma 
prolongada. Telles et al. (2021) relataram que pacientes com dispnéia mais persistente apresentam 
maiores déficits de trocas gasosas e um padrão ventilatório mais restritivo, consequentemente 
isso gerou um menor desenvolvimento no Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) e maiores 
percepções de esforço durante o mesmo, levando à fadiga. A reabilitação pulmonar tem como 
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propósito melhorar a dispneia, aliviar sintomas psicológicos, reduzir o aparecimento de maior 
complicações, através da melhora da condição do indivíduo. Um ensaio clínico randomizado 
aberto, realizado por LIU et al. (2020), analisou os efeitos da reabilitação pulmonar sobre a função 
respiratória, nas atividades de vida diária ( AVDs), na qualidade de vida, e no estado psicológico 
de idosos pós COVID-19. O protocolo de intervenção foi composto por treinamento muscular 
respiratório utilizando Threshold PEP com resistência de 60% da Pemáx, tosse ativa, treinamento 
diafragmático, alongamento dos músculos respiratórios e orientações para exercícios domiciliares 
(freno labial e tosse ativa), cuja aplicação se deu ao longo de seis semanas, com duas sessões por 
semana. Percebeu-se que a reabilitação pulmonar proporcionou uma melhora significativa na 
capacidade de exercício, ansiedade e qualidade de vida, porém não tem significância estatística 
quanto às AVDs e depressão. 

Conclusão: A COVID-19 pode deixar algumas sequelas no indivíduo acometido, causando 
prejuízo na função pulmonar, comprometimento da capacidade funcional e consequentemente, 
afetando diretamente a qualidade de vida desses pacientes. Diante disso, a reabilitação mostrou 
efeitos benéficos, a fim de favorecer a recuperação físico funcional após a alta hospitalar, uma 
melhora na qualidade de vida e nas AVDs.

Referências: LIU, K. et al. Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: a randomized 
controlled study. Complement Ther Clin Pract. 2020 May;39:101166.

SIMPSON, R.; ROBINSON, L. Rehabilitation after critical illness in people with COVID-19 infection. Am J 
Phys Med Rehabil. 2020 Jun;99(6):470-474.

TELLES, A. C. et al. Pulmonary function and functional capacity in COVID-19 survivors with persistent 
dyspnoea. Respiratory Physiology & Neurobiology. 2021 Jun;288:103644. 

ZOU, J. et al. The characteristics and evolution of pulmonary fibrosis in COVID-19 patients as assessed by 
AI-assisted chest HRCT. PLoS One, v. 16, n. 3, e0248957, 2021.
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Introdução: O trabalho refere-se a uma investigação bibliográfica para identificar artigos e 
trabalhos que vinculam a metacognição aos estudos na área da saúde, mais especificamente ao 
ensino em Enfermagem. Por metacognição entendemos o ter consciência e conhecimento sobre 
o modo como aprendemos, vinculando-se a capacidade de alterar o aprendizado para adaptá-lo 
as mudanças. Rosa (2011) especifica que a metacognição representa o conhecimento que o sujeito 
tem sobre seu conhecimento e a capacidade de regulação dada aos processos executivos, somada 
ao controle e à orquestração desses mecanismos. No campo da saúde, a metacognição assume 
status de fundamental para o exercício da profissão, uma vez que os profissionais se defrontam 
permanentemente com situações complexas e com uma multiplicidade de problemas a serem 
resolvidos. Frente a essa identificação a presente pesquisa busca identificar como as pesquisas em 
Enfermagem tem se utilizado da metacognição como estratégia de aprendizagem. 

Metodologia: Para o estudo adotamos uma pesquisa de natureza qualitativa e bibliográfica, 
vinculada a identificar estudos associados ao objeto de pesquisa. Para tanto, toma-se como banco 
de dado o “Google Acadêmico” adotando como descritores as palavras “Metacognição” AND 
“Enfermagem”, selecionando as primeiras 50 ocorrências. Dessas selecionamos a partir dos 23 
títulos que foram lidos os resumos, cinco artigos para o presente trabalho, os quais passamos 
a apresentar. O primeiro artigo de autoria de Almeida (2002), faz uma reflexão teórica sobre a 
possibilidade de aplicação de estratégias metacognitivas no ensino de Enfermagem, trazendo a 
metacognição como autoconhecimento e melhora na forma de aprender. No estudo foi explorado 
a vertente metacognitiva associado a resolução de problemas. O artigo de Rodrigues et al. (2019) 
investigou as dificuldades e contribuições do estágio supervisionado na formação do enfermeiro, 
tendo como base a percepção dos estudantes. O estudo aponta que alunos e profissionais 
de enfermagem precisam ter competência de nível elevado, exercendo sua capacidade de 
monitoramento e controle do pensamento. O terceiro artigo de autoria de Silva et al. (2011), relata 
a fala de alunos sobre a importância da metacognição para melhora nas dificuldades em relação 
a aprendizagem, especialmente sobre o último estágio supervisionado na área hospitalar, cujas 
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dificuldades estão relacionadas à estrutura teórica - prática e também no raciocínio clínico que 
resulta no diagnóstico. Na fala é salientado a importância do desenvolvimento da competência 
de nível elevado, associado ao monitoramento e controle do pensamento, ações tipicamente 
metacognitivas. O próximo estudo refere-se ao desenvolvido por Silva, Santos e Vergens (2015) 
que analisa a contribuição da metacognição para o desenvolvimento do processo das práticas 
pedagógicas em Enfermagem. A metacognição é destacada no estudo, considerando sua 
importância nas práticas pedagógicas, uma vez que a aprendizagem não depende apenas do nível 
intelectual e da experiência, mas, também, da estratégia cognitiva e metacognitiva que permita ao 
aluno planejar e monitorar o seu desenvolvimento na aprendizagem. O último trabalho apresenta 
o estudo de Stedile e Friendlander (2003), no qual é evidenciado a necessidade de mudanças na 
forma como o ensino vem se desenvolvendo e o quanto é essencial formar indivíduos prontos para 
tomar suas próprias decisões em relação a situações complexas. Aponta a importância do controle 
nas habilidades mentais para uso das potencialidades individuais necessárias para o enfermeiro 
resolver problemas de saúde. O desejo de mudanças, claro no discurso dos educadores, não garante 
alterações grandes na forma como o ensino vem sendo desenvolvido, ainda não há respostas para 
como promover essas alterações. 

Conclusão: Os estudos analisados mostraram que a metacognição inicialmente pesquisada 
nos estudos sobre memória, vem ganhando espaço na área da aprendizagem em Enfermagem 
(saúde). Nessa área o foco está em evidenciar a importância de monitorar e controlar os processos 
de aprendizagem, gerenciando seus conhecimentos e ações frente as distintas situações-problema 
que se apresentam na profissão. 

Referências: ALMEIDA, M.A. Estrat. Metacog.: uma possibilidade no ensino de Enfermagem. Rev. Bras. 
de Enfermagem, 55, 4, 424-429, 2002. 

RODRIGUES, M.N.A. et al. O estágio curricular superv. em Enfermagem sob a ótica dos concluintes do 
curso. Nursing, 3280-3285, 2019. 

SILVA, A.G.I. et al. Dificuldades dos estudantes de Enfermagem na aprendizagem do diagnóstico de 
Enfermagem, na perspectiva da metacognição. Esc. Anna Nery, 15, 3, 466-471, 2011. 

SILVA, D.D.C.; SANTOS, I.; VARGENS, O.M.C. Metacognição como uma contribuição para as práticas 
educativas em Enfermagem. Rev. Enfermagem, 23, 5, 705-709, 2015. 

STEDILE, N.L.R.; FRIENDLANDER, M.R. Metacog. e ensino de Enfermagem: uma combinação possível? 
Rev. LA de Enfermagem, 11, 6, 792-799, 2003. 
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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. Diante do exposto o 
presente estudo tem como objetivo relatar a experiência obtida no “Projeto de Extensão Atividades 
Aquáticas para Pessoas com TEA” 

Metodologia: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, 
caracterizado por alterações qualitativas e quantitativas na comunicação, interação social e no 
comportamento, em diferentes graus de severidade O Projeto de Extensão Atividades Aquáticas 
para Pessoas com TEA que envolvem crianças e adolescentes é executado nas quartas-feiras 
às 17:30 até as 18:45 na piscina da Clínica de Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo. 
Encontram-se nesse local, alunos do curso de fisioterapia e o professor responsável pelo projeto. 
A finalidade do projeto é oferecer um desenvolvimento crescente psicomotor o qual caracteriza-se 
pela maturação que integra o movimento, o ritmo, a construção espacial, o reconhecimento dos 
objetos, das posições, a imagem do nosso corpo e a palavras, desenvolvendo habilidades motoras 
como equilíbrio, coordenação, resistência e domínio da água, interagindo aspectos emocionais e 
melhorando a socialização dos indivíduos com os demais e maior interação social, além de buscar 
autogoverno e independência para aprimorar a qualidade de vida independente dos ambientes 
vividos. Esse trabalho, foi desenvolvido, através da experiência obtida ao longo das atividades. 
Através das práticas na água, as crianças e adolescentes são levadas e descobrir mais o seu próprio 
corpo, as suas possibilidades de movimentação e deslocamento. A água é eficaz na aprendizagem 
organizada, ela contribui no processo da sua evolução. Por ser uma atividade física que ocorre no 
meio aquático já proporciona a criança a organizar seu corpo no tempo e no espaço utilizando todos 
os elementos psicomotores, construindo dessa forma seu esquema corporal desenvolvendo uma 
boa evolução da motricidade, das percepções espaciais, lateralidade, temporais, e da afetividade. 
Inicialmente, ensinamos a adaptação à água, molhando os pés, entrando e saindo da piscina. Por 
meio de diversos materiais dinâmicos, como por exemplo, bolas coloridas, disquinhos, arcos, 
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letrinhas e numerais flutuantes, são realizadas brincadeiras e atividades de jogar e buscar bolas, 
procurar brinquedos flutuantes, verbalização das letras encontradas e afins. Os resultados são 
positivos, melhorando a qualidade de vidas dos participantes autistas e a socialização partindo do 
princípio das possibilidades individuais. 

Conclusão: O Projeto “Atividades Aquáticas para Pessoas com TEA” apresenta resultados 
positivos no que diz respeito ao desenvolvimento, interação social, diminuição da ansiedade e 
progresso psicomotricidade. Ajuda na independência, paciência, cooperação e progresso na 
coordenação motora e equilíbrio. 

Referências: AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e estatísticos de 
transtornos mentais- DSM 5. 5ª edição 

PIMENTEL A., FERNANDES F. A perspectiva de professores quanto ao trabalho com crianças com 
autismo. Audiology Communication Research, v.19, n.2, 171-178, 2014
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Introdução: A Insuficiência Hepática Aguda (IHA) é uma condição clínica caracterizada pelo 
rápido desenvolvimento de danos hepáticos, associados a alterações na coagulação, redução do 
metabolismo hepático e encefalopatia. Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso de IHA 
e discorrer sobre possíveis etiologias dessa alteração patológica, com base na literatura.

Metodologia: Este relato traz o caso de paciente sexo feminino, 57 anos, há 3 meses com 
queixa de dor em região epigástrica irradiada para o dorso. Realizou endoscopia digestiva alta 
com diagnóstico de úlcera péptica gástrica (DUP). Iniciou o tratamento para tal condição, teve 
alívio da dor, porém cursou com dores abdominais, diarréia, astenia, anorexia e perda de peso 
(12 Kg nos últimos 2 meses). Procurou emergência, foi internada para investigação de síndrome 
consumptiva. Após hospitalização realizou tomografia de abdome que evidenciou hepatomegalia 
e cistos hepáticos, nos exames laboratoriais bilirrubinas aumentadas às custas de direta, TGO/TGP 
tocadas, sorologias para hepatite B, hepatite C e HIV negativas, hipoalbuminemia e aumento de 
canaliculares. Durante a internação desenvolveu icterícia, colúria, edema de membros inferiores 
e petéquias no tronco. As lesões hepáticas, biopsiadas, concluíram tratar-se de um linfoma não-
Hodgkin difuso de grandes células B. A paciente teve piora da função hepática, evoluiu com 
IHA grave e veio a óbito. Define-se IHA como o desenvolvimento rápido de falência hepática em 
indivíduos sem doença hepática prévia ou com doença hepática crônica compensada, podendo ser 
descrita como uma síndrome em que, historicamente, as hepatites virais estão entre as principais 
causas. Entretanto, é sabido que há outras etiologias determinantes para sua ocorrência, como 
toxicidade medicamentosa, vascular, metabólica, como por doença de Wilson, e outras. Linfomas 
com comprometimento extranodal ocorrem em 40% dos pacientes. Quando extranodais primários, 
significa que na?o ha? envolvimento nodal ou ha? um envolvimento mi?nimo de linfonodos, sendo 
o componente extranodal dominante, e destes, o linfoma hepático primário é extremamente raro. 
Neste caso poderá se apresentar de várias formas, sendo o padrão de infiltração difusa o mais 
comum, muitas vezes despercebido devido ao seu aspecto homogêneo no exame de imagem. Há 
relatos de que uma significativa proporção de pacientes com disfunção hepática, desenvolvem 
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doença ulcerosa péptica, sendo a cirrose a condição mais associada a tal relação. Além disso, 
destaca-se a necessidade de melhor difusão de conhecimentos no âmbito acadêmico acerca 
das etiologias da IHA, pois, embora os linfomas extranodais hepáticos sejam raros, devem ser 
considerados nas situações em que os exames laboratoriais e de imagem não são conclusivos. 
Claro está, que, muitas vezes, o diagnóstico definitivo de uma lesão hepática em um paciente com 
IHA deverá ser estabelecido mediante biópsia da lesão.

Conclusão: Com esse relato, em que a paciente apresentou rápida evolução para falência 
hepática grave e diagnóstico de uma condição rara, pretende-se difundir o conhecimento acerca 
das diferentes formas de apresentação das patologias descritas, objetivando um diagnóstico mais 
acurado, para que se possa estabelecer terapêuticas apropriadas para cada caso, com melhores 
chances de sobrevida para os pacientes.

Referências: ANIS, M; IRSHAD, A. Imaging of abdominal lymphoma. Radiol Clin North Am. 2008;46:265–
85.

ALBERTO, S. et al. Insuficiência hepática aguda. Acta Med Port,809-820,2009.

LEITE, NP. et al. Cross-sectional imaging of extranodal involvement in abdominopelvic 
lymphoproliferative ma-lignancies. Radiographics. 2007;27:1613–34.

NANDA, RA. et al. Int J Res Med Sci;8(12):4442-4446,2020.

OLIVEIRA, AVC; ROCHA, FTR; ABREU, SRO. Acute liver failure and self-medication.ABCD: arq. bras. 
cir. dig.,294-297,2014.

SILVA NETO, MM; JALIL, EM; ARAUJO, IBO. Extranodal non-Hodgkins lymphomas in Salvador, Brazil: 
clinical aspects and histopathological classification according to the WHO-2001 guidelines. Rev Bras 
Hematol Hemoter. 2008;30:36–40.
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Introdução: A pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, influenciou 
na mudança de hábitos gerais da população, dentre os quais cabe destacar a utilização frequente de 
aparelhos eletrônicos para modalidade telepresencial, especialmente no âmbito acadêmico. Além 
disso, percebeu-se que o novo coronavírus também foi responsável pelo aumento de prejuízos 
em saúde mental. Tendo em vista essas situações, o projeto “Ações de cuidados psicossociais 
para estudantes de medicina da UFFS-PF” realizou uma oficina de arteterapia com a participação 
voluntária de facilitadores e discentes da universidade. Assim, este trabalho tem como objetivo 
relatar essa experiência desenvolvida com os acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira 
Sul, Campus Passo Fundo/RS.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, cujas ações foram desenvolvidas dia 30 de 
abril de 2021 com estudantes de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Passo 
Fundo/RS, vinculadas ao projeto de extensão “Ações de cuidados psicossociais para estudantes de 
medicina da UFFS-PF”, por meio da oficina de arteterapia intitulada “Ressignificando momentos na 
pandemia - Caixa de tesouros”. Sabe-se que a arteterapia se constitui como uma Prática Integrativa 
Complementar, regulamentada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que possibilita reflexões, 
bem-estar e consequente promoção de saúde mental. Nesse sentido, sua aplicação em âmbito 
acadêmico oportuniza aos estudantes momentos de expressão artística, em que há liberdade de 
se expressar, ou de se projetar nos diversos aspectos de suas vivências ou experiências (BORBOA; 
PARRA, 2020). Ademais, a oficina desenvolvida com os acadêmicos no projeto foi realizada na 
modalidade remota, por meio da plataforma Webex, com a participação especial voluntária de 
facilitadora externa da universidade. Convidou-se previamente os estudantes, que precisariam ter 
em mãos recipientes vazios, papel, canetas coloridas, tesoura, cola e outros materiais de interesse. O 
desenvolvimento da oficina contou com atividades de desenho, escrita, conversa e expressão tanto 
artística quanto pessoal, em que houve aproximação entre os participantes, ainda que distantes 
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fisicamente. Participaram dessa atividade acadêmicos, familiares e servidores, que relataram ter 
gostado muito (Figura 1). 

Conclusão: Pode-se perceber que a oficina de arteterapia propiciou momentos de reflexões e 
aproximação entre os participantes na modalidade remota. Assim, é uma atividade extensionista 
que oferece conexão com a cultura, e possibilita a expressão artística e afetiva dos/as estudantes/
as, bem como promove relações coletivas de cuidado e autocuidado, no âmbito de melhorias na 
saúde e qualidade de vida. 

Referências: BORBOA, G. M. R.; PARRA, L. A. G. Arteterapia: una experiencia de implementación 
remedial voluntaria en universitarios. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo, v. 11, n. 21, 2020.
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Introdução: A produção de morangos no Brasil é concentrada no solo, a céu aberto, com baixa 
produtividade quando comparada aos países com maior produção, 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 é liberada 
para o ambiente, o que 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 e seus teores de macronutrientes. O objetivo desse estudo foi 
investigar se a associação entre FMA e biocarvão interfere nos teores de macronutrientes primários 
em órgãos vegetais e no potencial produtivo de morangueiro cultivado em substrato.

Metodologia: 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 colonização micorrízica 
(CM) e teores de macronutrientes primários em órgãos de plantas de morangueiros da cultivar 
Albion. Plantas cultivadas com 9% de biocarvão apresentaram CM superior em 10% em relação 
às plantas cultivadas sem essa biotecnologia. Plantas de morangueiro cultivadas com 9% de 
biocarvão apresentaram maiores teores de nitrogênio (N) em raiz, com valores absolutos superiores 
quando usou-se a comunidade micorrízica e maior teor do nutriente em parte aérea quando 
associada com C. etunicatum. Ainda, o uso de 9% de biocarvão juntamente com a comunidade 
de FMA melhoraram os teores de fósforo (P) na parte aérea das plantas, mas sem diferir dos 
tratamentos referentes à testemunha e C. pellucida. O maior teor de N em coroas foi observado 
em plantas de morangueiro cultivadas sem biocarvão. No entanto, as plantas tratadas com 9% de 
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biocarvão apresentaram maior teor de potássio (K) nas coroas. 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 nos teores de macronutrientes primários das plantas pode ter sido 
causado por um desses mecanismos ou pela combinação dos mesmos. A dinâmica do biocarvão 
no meio de cultivo aumenta seus teores de K e proporciona um melhor meio de crescimento e 
absorção de N às plantas (SADOWSKA et al., 2020). Portanto, na presença de biocarvão há maior 
K no substrato para absorção. Assim, a planta o absorve e armazena o excedente em sua coroa. A 
maior absorção de N pelas plantas em substratos com biocarvão promove seu alocamento para 
regiões de crescimento, em detrimento de órgãos de reserva como a coroa, visto que a quantidade 
de N no meio de crescimento não é aumentada como o K e por isso não há um excedente em sua 
absorção que justifique armazená-lo na coroa, diferente do observado para o K.

Conclusão: A interface de FMA e 9% de biocarvão no meio de crescimento pode ser uma 
opção para o cultivo do morangueiro em substrato porque beneficia os teores de macronutrientes 
primários em órgãos vegetais, destacando a espécie fúngica C. etunicatum e a comunidade 
micorrízica. Isoladamente, o uso do biocarvão no cultivo do morangueiro melhora a colonização 
micorrízica e o teor de K na coroa das plantas.

Referências: SADOWSKA, U.; DOMAGA?A-?WI?TKIEWICZ, I.; ?ABI?SKI, A. Biochar and its effects on 
plant-soil macronutrient cycling during a three-year field trial on sandy soil with peppermint (Mentha 
piperita L.). Part I: yield and macro element content in soil and plant biomass. Agronomy, v. 10, n. 12, p. 
1950, 2020.

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.
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Introdução: A agropecuária brasileira tem se desenvolvido de maneira exponencial nos últimos 
anos, sendo assim, um dos pilares para o crescimento econômico, como pode ser visto no PIB 
brasileiro de 2019, onde o agronegócio contribuiu com 1,55 trilhão, 21,4% do PIB brasileiro (CNA 
2020). Ainda, dentro do setor, a agricultura tem um grande destaque, conforme indicam dados do 
CEPEA (2021) em parceria com a CNA (2021) o ramo agrícola teve participação média entre 2015 
e 2020 de 70,8% no PIB do agronegócio, enquanto o setor pecuário, teve uma participação média 
de 29,2%. Assim, busca-se compreender a contribuição da agricultura para a economia através de 
indicadores como PIB, PNB, Balança Comercial, dados e oferta de emprego e da política agrícola 
e analisar a influência, mensurar os impactos a influência do setor agrícola na economia brasileira 
através do comportamento de ações de todos os setores listados na B3 e também no indicador 
IBOVESPA.

Metodologia: A agropecuária brasileira tem se desenvolvido de maneira exponencial nos últimos 
anos, sendo assim, um dos pilares para o crescimento econômico, como pode ser visto no PIB 
brasileiro de 2019, onde o agronegócio contribuiu com 1,55 trilhão, 21,4% do PIB brasileiro (CNA 
2020). Ainda, dentro do setor, a agricultura tem um grande destaque, conforme indicam dados do 
CEPEA (2021) em parceria com a CNA (2021) o ramo agrícola teve participação média entre 2015 
e 2020 de 70,8% no PIB do agronegócio, enquanto o setor pecuário, teve uma participação média 
de 29,2%. Assim, busca-se compreender a contribuição da agricultura para a economia através de 
indicadores como PIB, PNB, Balança Comercial, dados e oferta de emprego e da política agrícola 
e analisar a influência, mensurar os impactos a influência do setor agrícola na economia brasileira 
através do comportamento de ações de todos os setores listados na B3 e também no indicador 
IBOVESPA.

Conclusão: Conclui-se que há grande participação da agricultura na economia brasileira, 
conforme apontaram os dados macroeconômicos, ainda, foi denotada a importância em nível 
mundial do setor. Foi observada a relação entre o setor agrícola e a B3, alguns setores possuíram 
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forte relação, mostrando assim, os impactos diretos e indiretos exercidos pelo setor agrícola que 
podem ser vistos no anexo 3.

Referências: CEPEA. Disponível em <https://www.cepea.esalq.usp.br/br>.

CNA. Projeção para o VBP indica faturamento recorde em 2021, ultrapassando R$1,19 trilhão. CNA. 2021.

CONAB. CONAB. 2017. Disponível em <https://www.conab.gov.br/precos-minimos#:~:text=A%20
Política%20de%20Garantia%20de,a%20regularidade%20do%20abastecimento%20nacional>. 

EMBRAPA. Visão 2030 – O futuro da agricultura brasileira. Embrapa. 2018.

IPEA. Carta de Conjuntura. IPEA. nº 50, nota de conjuntura 29, 2021.

NOVO CAGED. Disponível em <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWI5NWI0ODEtYm-
ZiYy00Mjg3LTkzNWUtY2UyYjIwMDE1YWI2IiwidCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWV-
mOThmYmFmYTk3OCJ9>. 
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Introdução: A sociedade contemporânea caracteriza-se pela transformação, pela rapidez e 
excesso de informações, sofrendo um processo de desconstrução e reconstrução permanente. Nesse 
contexto, tem-se o espaço da não-relação, do não-vínculo, da não-interação, da não-singularidade, 
aspectos observáveis nos cidadãos de grandes metrópoles contemporâneas e de significação para 
o estudo em questão. O presente resumo expandido analisa a novela Esquina da minha rua de 
Carlos Machado, na qual deseja-se verificar como aparecem ficcionalizados na obra os espaços 
denominados de não-lugares – territórios de trânsito e interstícios –, os quais encontram-se 
imbricados entre questões de referencialidade e de identidade. Ademais, objetiva-se também 
efetuar o estudo da temática da invisibilidade e da solidão nos grandes centros urbanos. Por fim, o 
trabalho adotará o conceito de não-lugar proposto por Marc Augé, bem como sua conexão com as 
ponderações acerca de lugares e espaços propostas por Michel de Certeau.

Metodologia: Esquina da minha rua de Carlos Machado estrutura-se no entrecruzamento de vida 
de duas personagens, ou seja, Pedro e uma personagem feminina anônima, amiga de Pedro e que 
lhe remete cartas. Não se encontram em nenhum momento, mas as narrativas se complementam 
e se entrelaçam. A obra se desenvolve de modo cíclico: há um começo em determinado lugar e 
retorna para este lugar ao final. Eis aí o seu questionamento. Quando o personagem retorna para o 
mesmo lugar, em que medida esse lugar ainda é o mesmo? Nesse sentido, a esquina representa um 
desafio absoluto, pois apresenta várias opções de “lugares” para os quais se pode ir. Na esquina, 
é preciso tomar coragem e se lançar para um deles. Reuter (1996, p. 60) discorre que a função dos 
espaços revela um caráter de multiplicidade, uma vez que “os lugares se organizam, formam 
sistemas e produzem sentido”. Marc Augé (1994, p. 73) esclarece que o não-lugar consiste naquele 
espaço onde nos instalamos ou passamos de forma transitória como, por exemplo, quartos de 
hotel, rodoviárias, aeroportos ou até mesmo meios de transporte dos quais nos valemos para nossa 
locomoção; espaços estes nomeados por Augé de “domicílios móveis”. Nessa compreensão, Relph 
(2012, p. 25) afirma que em sentido corriqueiro “[...] sempre que a capacidade do lugar de promover 
a reunião é fraca ou inexistente temos não-lugares ou lugares-sem-lugaridade. Essas ideias são 
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importantes porque permitem entender lugar pela ausência, tanto quanto pela presença”. Na obra, 
certos espaços onde se desenvolvem as ações evidenciam um ambiente tétrico, caracterizado pela 
solidão dos personagens, o que pode ser constatado por meio das ações dos protagonistas. Cria-
se um texto de tamanha sensibilidade que trabalha a memória e a solidão, além da fragmentação 
da identidade de ambos os protagonistas. Certeau (1998, p. 202) elucida que “o espaço estaria 
para o lugar como a palavra quando falada”, instituindo-se assim, como “um lugar praticado” 
ou como “um cruzamento de forças motrizes”. Esses conceitos se entrelaçam e a composição de 
um necessita do outro para existir. Nessa perspectiva, para Chaveiro (2012, p. 267) “é tarefa do 
lugar envolver as tramas do modo de produção, das ações dos sujeitos e, então, do envolvimento 
das diferentes corporeidades no uso e apropriação do espaço”. Os protagonistas embora tenham 
pontos em comum ocupam universos essencialmente opostos. Cada um, a seu modo, revela as suas 
inquietações. Aos poucos, vão sendo fornecidas pistas a fim de que o leitor construa um cenário, 
no qual se entrecruzam os personagens e a esquina – familiar e incomum – que pode também ser 
entendido como cruzamento de duas vidas distintas e ao mesmo tempo complementares. Por 
fim, o enredo não prospera para um desfecho extraordinário, mesmo as histórias individuais se 
entrecruzando. O tom da narrativa mantém-se o mesmo do início ao fim. Essa “monotonia” é 
análoga à existente nos não-lugares, nos quais o desvio nunca ocorre e o expurgo não se concretiza.

Conclusão: O lugar e o não-lugar se refletem no enredo e na estrutura da narrativa. Bauman 
(2001, p. 120) afirma que “jamais na história do mundo os não-lugares ocuparam tanto espaço”, 
caracterizando assim a solidão em meio à multidão, além da fragmentação identitária. A 
dialeticidade demonstra o enfraquecimento das relações humanas. A multiplicidade de vozes 
permite ao leitor a realização de inferências. 

Referências: AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 3ª ed. São 
Paulo: Papirus, 1994.
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Introdução: As discussões a cerca do território na América, pelas coroas ibéricas, em alguns 
momentos se manifestaram na história como um assunto conflituoso e diplomático. Portugal 
buscava ampliar e conquistar novos territórios e desde cedo buscou obter riquezas principalmente 
com a exploração de espaços no interior do Brasil. Já a Espanha, no início do Século XVIII, ocupava 
uma vasta área na América do Sul, possuindo pleno domínio das navegações do Rio da Prata, 
rio Uruguai e outros rios utilizarão muito da Companhia de Jesus no avanço para a conquista de 
territórios já povoados pelos povos originários implantando o seu sistema de evangelização para 
assim reduzir os povos que ali habitavam, facilitando a exploração destes lugares. 

Metodologia: A coroa portuguesa, em suas relações diplomáticas apresenta o Tratado de 
Madri, articulado por Alexandre de Gusmão, braço direito de Dom João V, assim firmaram um 
tratado encoberto por inúmeras incertezas, que favoreciam claramente os enclaves portugueses 
já firmados em territórios alheios. “Liderado por Alexandre de Gusmão, estadista estudioso das 
questões fronteiriças do Brasil e diplomata ciente das dificuldades de manutenção de Sacramento, 
Portugal então aproveitaria o raro momento de boas relações com a coroa espanhola e assinaria 
com a Espanha de Fernando VI o Tratado de Madri, de 1750” (ARMSTRONG, 2014, p. 12). 
Podemos entender que grande parte dos territórios ao sul do que conhecemos hoje como Rio 
Grande do Sul, estavam sendo utilizados pelos portugueses, o Uti possidetis estabelecidos pelos 
enclaves de ocupação territorial, como um sistema de direito territorial, o que Portugal vinha 
defendendo desde o inicio do processo de ocupação no Brasil, e estas incertezas sobre os limites 
e as impossibilidades de ter algumas precisões nas definições dos traçados a partir dos tratados 
faz com que muitos colonos iniciaram uma ocupação forte e definitiva na região do litoral Sul. 
Estes enclaves em 1735, Segundo Tau Golin, 2015, haviam instaurado uma freguesia, longe das 
governanças do Brasil, uma necessidade religiosa para manter os colonos fieis, é criada, a freguesia 
do Rio grande de São Pedro.Assim, antes mesmo do tratado de Madri ser assinado pelas coroas, 
a ocupação portuguesa ocorria fortemente, no Rio Grande de São Pedro, e cada vez mais os 
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portugueses apossavam-se dos espaços de campos abertos dos territórios espanhóis com o sistema 
de uti possidetis, defendido pelas coroas. Aproximando estas instalações cada do pequeno forte da 
colônia de Sacramento, apossando-se deste território. Por parte da Espanha quem assumiu o cargo 
das relações diplomáticas exteriores foi D. José Carvajal y Lancaster, este por sua vez possuía o 
conhecimento dos longos anos de conflito entre as coroas ibéricas, sendo membro do concelho das 
Índias, no reinado de Fernando V, e agora com a sucessão de Fernando VI, as negociações de paz 
se faziam necessárias. Tratando das questões diplomáticas entre as coroas, Adelar Heisnfeld em 
2018, vai mencionar que, “O espanhol Carvajal desejava libertar o Prata dos perigos da presença 
inglesa” (HEISNFELD, 2018, p. 44).Carvajal, mostrava-se, indisposto a entregar os territórios a 
banda oriental do Rio da Prata, em outras palavras trocar a colônia por parte do território da banda 
oriental seria uma troca injusta. Mas as preocupações com terceiros países como a Inglaterra, 
contribuíram para que a Espanha assinasse o Tratado de Madri, firmando as fronteiras no território 
platino. 

Conclusão: Estes fatores contribuíram para que através dos tratados se selassem a paz entre as 
coroas, e supostamente a resolução dos conflitos territoriais, que ocorriam pela posse da banda 
oriental, mas este tratado que gerou a paz entre Portugal e Espanha, desencadeou a revolta, nos 
povos da banda oriental gerando um dos mais sangrentos conflitos da história das reduções 
jesuíticas, a guerra guaranítica. 

Referências: ARMSTRONG, Rodrigo Penteado. O pomo da discórdia : a Colônia de Santíssimo 
Sacramento e a rivalidade entre Portugal e Espanha no sistema interestatal do século XVIII / Rodrigo 
Penteado Armstrong. -- 2014.
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Introdução: O trauma ocular pode resultar em diminuição da acuidade visual e cegueira unilateral, 
devendo ser tratado como extrema urgência oftalmológica. Essa lesão ocorre principalmente em 
indivíduos do sexo masculino, em acidentes de trabalho, de trânsito, no esporte ou ferimentos 
em brigas, podendo ser causado por traumas contusos ou penetrantes. É relevante destacar que 
algumas lesões decorrentes do trauma ocular não apresentam sintomas iniciais, como dor e perda 
visual, o que pode mascarar situações graves e causar complicações sérias pela ausência ou retardo 
na procura de atendimento médico especializado. Dentre os fatores causadores do trauma ocular, 
pode-se destacar a presença de corpos estranhos, contato com agentes químicos, os quais são 
extremamente perigosos para a saúde ocular, bem como queimaduras e perfurações. Devido à 
isso, o presente estudo visa analisar a epidemiologia do trauma ocular no território nacional no 
período de 2008 a 2019.

Metodologia: Assim, foi desenvolvido um estudo temporal, retrospectivo, com abordagem 
quantitativa do tipo exploratória e documental, seguindo a Resolução nº 196/1996 do Conselho 
Nacional de Saúde. Os dados referentes à morbidade por trauma ocular (CID10 - S05), no período 
de 2008 a 2019, foram obtidos através do Sistema de Informação Hospitalar do Ministério da Saúde, 
já os dados demográficos populacionais, foram obtidos através do IBGE. Dividiu-se as variantes 
em ano, sexo e faixa etária. As taxas de mortalidade foram calculadas para 100.000 habitantes e 
corrigidas pela faixa etária. Os dados foram analisados estatisticamente nos programas Microsoft 
Excel 2010 e SPSS 12.0, considerando-se significativos valores de p≤0,05. Durante o período de 
2008 à 2019 ocorreram 26.733 traumas oculares no Brasil, necessitando de internação hospitalar. 
As faixas etárias com maior número absolutos de casos foi de 20 anos com 5.060 (19%), contudo 
a maior incidência foi de +80 anos, com 1,33 (IC95%, 1,06-1,55) casos por 100.000, nesse subgrupo 
houve um aumento de 256%, p=0,62. Em contrapartida na faixa etária de 20 anos houve uma 
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incidência 1,29 (IC 95% 1,11-1,34) casos por 100.000, representando um aumento de 62%. Há uma 
proporção de incidência de 4,7 homens para 1 mulher, p<0,0001. Desse modo foi estimado o custo 
total de tratamento pelo SUS em 21 milhões durante esses 12 anos, com uma média internação 
hospitalar de 3 dias e de 805 reais. De acordo com os dados analisados, a população que apresentou 
maior incidência de trauma ocular foi a de idosos com mais de 80 anos, reiterando a necessidade 
de maiores cuidados com essa população devido ao impacto socioeconômico causado pelo trauma 
ocular. 

Conclusão: Diante dos dados analisados, percebe-se que os idosos necessitam de maior cuidado 
e atenção, além de uma gama maior de informações a respeito dos sintomas, sinais e das possíveis 
complicações decorrentes do trauma ocular. Ademais, é preciso atentar para a importância da 
conscientização da população à procura de atendimento médico precoce, buscando evitar maiores 
danos à saúde ocular. 

Referências: Brasil, Ministério da saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde- DATASUS. 
Disponível em http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060502 . Acesso em junho de 
2021.

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo brasileiro de 2019. Rio de 
janeiro: IBGE, 2019. Disponível em https://www.ibge.gov.br/ Acesso em: junho de 2021.
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Introdução: O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão iniciou na década 
de 1980, quando foi incluída no artigo 207 da constituição federal brasileira de 1988, na qual afirma 
o dever da universidade em associar os três pilares na formação acadêmica (FEDERAL, 1988). 
Apesar do conceito da associação de ensino, pesquisa e extensão existir há mais de 30 anos, é 
notável a dificuldade de assegurar esses direitos dos estudantes na prática, sendo imprescindível 
discutir formas de facilitar e garantir esse acesso. Desse modo, a construção da Política do Estudante 
da UPF, visa, entre outros aspectos, assegurar o acesso a esse tripé, com base nas necessidades 
individuais de cada acadêmico. 

Metodologia: O ensino é o ponto de partida e constitui-se como meio fundamental na 
constituição da educação. Assim é uma forma de construção do saber com base na transmissão de 
conhecimentos, buscando de forma didática e acessível à realidade da sociedade e dos discentes 
com o intuito de uma formação sólida e crítica (PIVETTA et al., 2010). Desse modo, a Universidade 
de Passo Fundo dispõe de profissionais capacitados, infraestrutura acessível e apoio pedagógico 
através de programas como, por exemplo, o SAES, permitindo aos acadêmicos o acesso ao ensino 
de maneira didática e adaptado às suas necessidades pessoais (UPF, 2021). A pesquisa, por sua vez, 
tem como objetivo o aprendizado prático e técnico na área de atuação futura do estudante. Nesse 
contexto, podemos exemplificar com laboratórios em diversos prédios que a UPF disponibiliza 
para seus alunos e também o UPFPARQUE, um espaço que dispõe de equipamentos de ponta 
para auxílio de trabalhos acadêmicos e desenvolvimento científico (UPF, 2021). Além disso, 
a universidade incentiva a inserção do aluno em programas de pesquisa desde o seu ingresso 
na instituição, adquirindo autonomia e experiência para o seu desenvolvimento profissional. A 
extensão visa a aquisição de um conhecimento dinâmico e interdisciplinar voltado para as relações 
sociais, assim, permite que o aluno tenha uma formação ética e cidadã orientada por questões 
comunitárias. Dessa forma, a extensão é compreendida como um caminho de consolidação de 
responsabilidade e compromisso social (GONÇALVES, 2015). Em vista disso, a Universidade de 
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Passo Fundo através do Programa de Apoio Institucional a Discentes de Extensão e Assuntos 
Comunitários (PAIDEX) proporciona a inserção dos discentes na comunidade por meio de diversos 
programas de extensão como Creati, Bate papo UPF, SAES, Vivências Femininas, entre outros, 
permitindo assim aos acadêmicos o compartilhamento e a consolidação dos conhecimentos com 
a comunidade (UPF, 2021). Dessa forma, a construção a Política do estudante da UPF, realizada 
com a contribuição de toda sociedade acadêmica, tem por intuito, dentre outras questões, discutir 
formas de facilitar o acesso à educação, pesquisa e extensão, assegurando que todos acadêmicos, 
independentemente de suas necessidades, tenham acesso a uma formação interdisciplinar. Logo, 
a participação dos alunos na construção da Política do Estudante da UPF, além de trazer um olhar 
voltado aos estudantes e pôr em prática o protagonismo e pertencimento estudantil, também 
permite que os acadêmicos tenham o conhecimento de seus direitos como estudantes e possam 
reivindicá-los, buscando uma formação baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Conclusão: Logo, a união do ensino, pesquisa e extensão é necessária para a formação acadêmica, 
com objetivo produzir e consolidar um conhecimento crítico, ético e científico voltado às demandas 
socioculturais. Nesse sentido, a Política do Estudante contribui com esse processo, ao passo que 
os próprios acadêmicos auxiliam na sua construção, levantando fragilidades e dificuldades 
enfrentadas no cotidiano.

Referências: FEDERAL, Senado. Constituição. Brasília (DF), 1988.

GONÇALVES, Nadia Gaiofatto. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: um princípio 
necessário. Perspectiva, v. 33, n. 3, p. 1229-1256, 2015.

PIVETTA, Hedioneia Maria Foletto et al. Ensino, pesquisa e extensão universitária: em busca de uma 
integração efetiva. Linhas críticas, v. 16, n. 31, p. 377-390, 2010.
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29/07/2021
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Introdução: Para pacientes com doença renal em estágio terminal a terapia de substituição renal é 
realizada por diálise (hemodiálise ou diálise peritoneal) ou transplante renal. Embora a substituição 
verdadeira e completa da função renal não seja fornecida pela diálise, esta modalidade remove 
os resíduos metabólicos e o excesso de água corporal. No entanto, a hemodiálise em ambiente 
hospitalar (HAH) acaba sendo um tratamento caro, intrusivo e prejudicial psicologicamente, 
tendo em vista a alta prevalência de depressão nos pacientes. Logo, a terapia de diálise domiciliar 
(DD), incluindo a hemodiálise domiciliar (HD) e a diálise peritoneal (DP), surgiu no início dos 
anos 1960 em Boston, Seattle e Londres como uma nova possibilidade e com um futuro promissor, 
porém, atualmente, ainda é subutilizada como modalidade para o tratamento da insuficiência 
renal crônica. O objetivo deste trabalho é analisar e destacar os principais avanços, atualizações e 
barreiras da DD no contexto atual. 

Metodologia: Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura médica, onde se 
buscou artigos na base de dados eletrônica PubMed Science direct publicados entre 2015 e 2021 na 
língua inglesa. Os termos utilizados foram “home”, “dialysis”, “history”, “barriers” e “evolution”. 
Os artigos foram pré-selecionados conforme o título e a critério do autor. O número de pacientes 
usando qualquer modalidade de DD diminuiu por mais de 10 anos entre os anos 1996 a 2008, 
quando a tendência começou a mudar. Em 2010, houve um grande aumento em todas os subtipos 
de DD, com a maioria dos novos pacientes escolhendo pela diálise peritoneal. Atualmente, o 
uso de HD permanece baixo. Entre os pacientes com doença renal em estágio terminal, apenas 
9,1% dos pacientes em diálise, optaram por serem tratados em casa no ano de 2013, nos Estados 
Unidos. Internacionalmente, há pouca ou nenhuma HD, exceto, em vários centros com alto poder 
aquisitivo. Em comparação com a HAH, a DP demonstrou ter resultados equivalentes e, em 
alguns estudos, melhores resultados, associado a preservação da função renal residual e melhoria 
da qualidade de vida, fornecendo mais autonomia ao paciente. Da mesma forma, a HD é uma 
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opção de tratamento estabelecida com vários benefícios clínicos. Em comparação com a HAH, a 
HD está associada a melhorias no controle da pressão arterial, regressão da hipertrofia ventricular 
esquerda, normalização do controle de fosfato, melhor qualidade de vida relacionada à doença 
renal, menor tempo de recuperação dos tratamentos de diálise. Existem várias barreiras potenciais 
para a implementação da diálise domiciliar, incluindo determinantes clínicos, operacionais, 
econômicos e relacionados ao paciente. Para implementar a DD, deve-se ter uma infraestrutura 
adequada e um treinamento básico de enfermagem. Além disso, preocupações financeiras e 
limitações na configuração da casa pode causar estresse e sobrecarga para os pacientes de diálise 
domiciliar e suas famílias. Barreiras psicológicas como falta de confiança, medo de autocanulação 
e medo de um evento catastrófico também se mostraram barreiras significativas para a adoção 
de DD. No entanto, essas barreiras muitas vezes podem ser superadas por uma educação e 
treinamento motivacional do paciente e do cuidador, canulação assistida por enfermeiro e um 
sistema de suporte de enfermagem bem definido para os pacientes. O objetivo dessa pesquisa foi 
evidenciar os principais avanços, benefícios, limitações e barreiras da DD. No entanto, por não ser 
um método ainda muito difundido, há uma escassa literatura sobre o assunto. 

Conclusão: A DD está associada a melhores resultados clínicos e melhores taxas de sobrevivência 
em comparação com a HAH. Mesmo apresentando melhores resultados com relação a hemodiálise 
convencional, a DD ainda é muito subutilizada, sendo restrita a países desenvolvidos. Há inúmeras 
barreiras ainda que impedem a concretização do modelo, mas que podem ser superadas com 
políticas públicas bem estruturadas.

Referências: 1. CHAN, Christopher T. et al, Exploring Barriers and Potential Solutions in Home Dialysis, 
American Journal of Kidney Diseases, v. 73, n. 3, p. 363–371, 2019.

2. SARAN, Rajiv et al, US Renal Data System 2017 Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease 
in the United States, American Journal of Kidney Diseases, v. 71, n. 3, p. A7, 2018.

3. SCHACHTER, Michael E.; TENNANKORE, Karthik K.; CHAN, Christopher T., Determinants of training 
and technique failure in home hemodialysis, Hemodialysis International, v. 17, n. 3, p. :421-426, 2013.

4. TOMORI, Koji; OKADA, Hirokazu, Home Hemodialysis: Benefits, Risks, and Barriers, Contributions to 
Nephrology, v. 196, p. 178–183, 2018.
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Introdução: Os pilares indissociáveis do tripé acadêmico, constituídos pelo ensino, pesquisa 
e extensão possibilitam o aprimoramento e produção de conhecimento complementado com a 
amplificação deste para o público discente e comunitário (MÉLO et al., 2021). As Ligas Acadêmicas 
são organizações criadas por estudantes que funcionam sob supervisão de um docente. Essas 
entidades visam aumentar a participação discente de forma complementar à graduação nos campos 
de ensino, pesquisa e extensão (CORTES et al., 2017). Com a rápida e inesperada instalação da 
pandemia de COVID-19 no início do ano de 2020, instauraram-se medidas restritivas às atividades 
presenciais que exigissem contato entre as pessoas, inclusive no que tange às instituições de ensino 
superior. Em vigência dessas limitações de distanciamento social, as atividades acadêmicas, e 
principalmente as de extensão, tiveram que habituar-se a um novo ambiente de trabalho (TANGO 
et al., 2020). 

Metodologia: Este trabalho trata-se de um relato de experiência sobre as atividades da Liga de 
Patologia e o impacto da pandemia de COVID-19 sobre as mesmas. O trabalho foi elaborado a 
partir da experiência dos autores. Há um interesse cada vez maior dos estudantes na participação 
de ligas acadêmicas, sobretudo devido a necessidade de complementação de currículos, 
aproximação da prática e aprofundamento dos conhecimentos (TOLEDO et al., 2020). O projeto de 
extensão, Liga de Patologia da Universidade de Passo Fundo (UPF), é vinculado a Faculdade de 
Medicina e coordenado por uma médica patologista. Os acadêmicos são selecionados anualmente 
por processo seletivo composto por prova teórica, com questões de múltipla escolha; e por prova 
prática, com questões sobre lâminas histopatológicas. Participam acadêmicos de 3 diferentes 
cursos: medicina, odontologia e enfermagem. O projeto conta com aulas, monitorias e organização 
de eventos. As aulas são realizadas a cada 2 ou 3 semanas, sendo ministradas pela professora 
coordenadora, por algum professor convidado ou pelos próprios ligantes. Os assuntos abordados 
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são variados e incluem casos clínicos, estudos com lâminas de histopatologia e conteúdos teóricos 
relativos a áreas. A mudança das aulas para a modalidade EaD (ensino à distância) devido a 
pandemia, alterou a rotina de aulas presencias e, no entanto, isso trouxe alguns benefícios como 
a comodidade de estar em casa e a possibilidade de ter aulas com professores de outros locais. 
As monitorias são ministradas pelos acadêmicos de medicina aos acadêmicos que estão cursando 
a cadeira de Patologia Médica I e II, isso ocorre devido à seleção de monitores ter como critério 
estar presente na liga acadêmica de patologia. O intuito da monitoria é trabalhar com revisões de 
lâminas a fim de sanar dúvidas dos acadêmicos e prepará-los para a prova prática, com lâminas 
de histopatologia, ao final do semestre. As monitorias eram realizadas presencialmente utilizando 
microscópios. Porém, frente à pandemia, um modelo baseado em aulas virtuais foi adotado. Os 
desafios foram grandes, devido a mudança de ambiente de ensino, com a consequente perda de 
contato com o microscópio e o afastamento entre monitor e monitorando; contudo, notou-se que, 
mesmo com essas mudanças, a assimilação de conteúdo e a participação continuaram satisfatórias. 
Os acadêmicos do curso de Odontologia também têm a oportunidade de ministrar monitorias aos 
acadêmicos de seu curso. A liga realiza ainda a organização de eventos como jornadas e simpósios. 
A pandemia maximizou o alcance desses eventos devido a alta disseminação das plataformas EaD, 
mesmo sendo desafiador atrair público, em virtude do número elevado de eventos realizados 
virtualmente. Ao realizar um evento EaD, em outubro de 2020, considerou-se satisfatório o alcance 
de cerca de 150 pessoas. O maior impacto da pandemia foi distanciar fisicamente o mesmo da 
comunidade, visto ser necessário respeitar as normas de distanciamento.

Conclusão: Observamos que a realização das atividades de ensino e pesquisa de maneira online 
possibilitou uma maior praticidade no seu desenvolvimento, facilitando a participação de um maior 
número de discentes e docentes, inclusive provenientes de outras instituições. As mudanças nas 
formas de ministrar monitoria, pareceram não interferir na adesão e aprendizado dos acadêmicos.

Referências: CORTES, P. P. de R. et al. A real importância das Ligas Acadêmicas: A visão dos alunos. 
Revista de Saúde, v. 8, n. 1, p. 93-93, 2017.

MÉLO, C. B. et al. A extensão universitária no Brasil e seus desafios durante a pandemia da COVID-19. 
Research, Society and Development, v. 10, n. 3, p. e1210312991-e1210312991, 2021.

TANGO, M. D. et al. A missão da universidade no contexto da pandemia de COVID-19. Revista Fim do 
Mundo, n. 03, p. 208-225, 2020.

TOLEDO, G. C. et al. Ligas acadêmicas na educação médica: uma análise institucional sob a visão dos 
orientadores. HU Revista, v. 45, n. 4, p. 421-425, 2019. 
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Introdução: O reestabelecimento da função mastigatória é um aspecto importante da odontologia 
restauradora, e o uso de implantes e pilares em titânio é considerado padrão ouro pelas excelentes 
propriedades biológicas e mecânicas, mostrando boas taxas de sobrevivência 1,2. Embora os 
conceitos de osseointegração estejam bem estabelecidos, as complicações com Prótese Dentária Fixa 
Sobre Implante (PDFSI) e seus componentes não são incomuns na clínica odontológica 3. Dentre 
as propriedades mecânicas, a resistência à fratura é considerada uma importante característica 
para os componentes do implante e a avaliação da capacidade de suporte de carga (forças da 
mastigação) se torna uma informação clínica relevante em reabilitações com PDFSI. Dessa forma, 
essa revisão examinou o comportamento mecânico de dois tipos de pilares protéticos: o sólido 
(PPS) e o com parafuso passante (PPPP).

Metodologia: A pesquisa bibliográfica para esta revisão focou na pergunta: Considerando a 
reabilitação com prótese sobre implantes, pilares sólidos possuem um comportamento mecânico 
mais favorável que pilares com parafuso passante? Estudos, em língua inglesa, publicados de 2011 a 
março de 2021, comparando PPS e PPPP em prótese sobre implante, foram avaliados. Em contraste, 
estudos não relacionados à prótese sobre implante em odontologia, estudos que não apresentem um 
ou outro pilar, resumos de conferências e relatórios de fabricantes foram excluídos da pesquisa. As 
bases de dados utilizadas foram: MEDLINE/PubMed, Scopus e Web of Science. Após ser realizada 
a busca em cada base de dados, a plataforma Mendeley foi utilizada para organizar as referências e 
eliminar duplicatas. Estudos seguindo integralmente os critérios de inclusão (elegibilidade) foram 
examinados na íntegra. A análise desses artigos indicou que os parâmetros do teste de fadiga dos 
componentes protéticos, tais como a quantidade e a frequência dos ciclos, a carga e o ângulo de 
carregamento, o nível ósseo simulado e as condições de envelhecimento, podem influenciar nos 
resultados. O PPS é considerado uma estrutura mais estável que o PPPP por ter menor micro-
movimentação. Além disso, o torque de remoção pós-fadiga é menor no sistema PPPP que no PPS, 
sugerindo que o PPS tem melhor estabilidade biomecânica. Considerando a distribuição de forças 
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oclusais de ambos pilares, o PPS mostrou ser mais seguro e eficiente, justamente por apresentar 
níveis de tensões equilibrados em estudo de análise de elementos finitos.

Conclusão: Apesar da grande variabilidade metodológica, os estudos avaliados sugerem que o 
PPS possui vantagens na estabilidade biomecânica e na distribuição das forças oclusais em relação 
ao PPPP.

Referências: 1. DITTMER, M. P. et al. Influence of the interface design on the yield force of the implant-
abutment complex before and after cyclic mechanical loading. J Prosthodont Res, v. 56, n. 1, p. 19-24, 2012. 
doi:10.1016/j.jpor.2011.02.002.

2. YILMAZ, B. et al. Load to failure of different titanium abutments for an internal hexagon implant. J 
Prosthet Dent, v. 114, p. 513–6, 2015.

3. EKFELDT, A.; FÜRST, B.; CARLSSON, G. E. Zirconia abutments for single-tooth implant restorations: 
a 10- to 11-year follow-up study. Clin Oral Implants Res, v. 28, n. 10, p. 1303-1308, 2017. doi:10.1111/
clr.12975.
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Introdução: Há quem considere que as pinturas rupestres já representavam uma forma de 
narrativas. De qualquer modo, o uso de histórias para a transmissão de valores e ensinamentos 
entre gerações é algo há muito praticado e que, até hoje, representa uma importante ferramenta 
para a aprendizagem. Nesse sentido, o presente trabalho, cujo tema é a narrativa representada no 
estudo da Jornada do Herói de Campbell (2007) e Vogler (2015), tem como objetivos compreender 
o papel do conflito na construção da narrativa e refletir sobre as potencialidades das narrativas 
para os processos de ensino e aprendizagem em contextos de metodologias ativas. As narrativas, 
muito empregadas nas práticas pedagógicas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental possuem, também, elementos importantes para a construção do conhecimento e o 
desenvolvimento de habilidades nas demais etapas da Educação Básica, configurando-se como 
um recurso para a resolução de problemas e para uma aprendizagem mais ativa.

Metodologia: Para Campbell (2007), a maioria das histórias contadas pelos diferentes povos 
possuem, em maior ou menor grau, características em comum que dão origem a fórmula para a 
construção das narrativas que ele nomeou como Monomito ou Jornada do Herói. Configurada 
em doze etapas, a Jornada do Herói representa uma aventura cíclica em que o protagonista deixa 
o seu mundo comum para viver uma aventura que o transformará e, por fim, poderá regressar 
para compartilhar o que aprendeu ou conquistou com a sua comunidade (VOGLER, 2015). É 
no segundo estágio, quando o herói adentra o mundo desconhecido, que todos os elementos e 
acontecimentos da narrativa conduzem para um ponto crucial do enredo, o clímax da história, 
momento que Campbell (2007) chama de “A bênção última” e Vogler (2015) chama de “Provação”. 
Trata-se de uma situação extrema, de vida ou morte, em que o herói se vê diante de seu maior 
desafio, de seu mais temível antagonista e, utilizando tudo o que aprendeu e construiu até este 
momento, decide enfrentar seu destino e vencer ou morrer. Nesse sentido, este estudo, enquanto 
elemento da tese de doutorado em andamento, parte da hipótese de que o emprego da Jornada 
do Herói, de acordo com as características das metodologias ativas empregadas nas práticas 
de ensino e aprendizagem, é capaz de potencializar a resolução de problemas e o pensamento 
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científico ao promover o engajamento dos estudantes no enredo ficcional construído para dar 
sentido às atividades pedagógicas. Portanto, empregar uma narrativa, com base nos princípios da 
Jornada do Herói, configura-se como o ponto de partida para o desenvolvimento da autonomia na 
aprendizagem dos estudantes que, imersos e motivados pelo enredo ficcional, estarão engajados 
na construção e busca de respostas ao clímax narrativo e, por conseguinte, no desenvolvimento 
das competências e habilidades dos componentes curriculares envolvidos nesse processo. As 
narrativas, muito empregadas nas práticas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, ganham novo propósito ao não se restringirem à dimensão lúdica, mas ampliando 
suas potencialidades ao se estabelecer um diálogo com as metodologias ativas e, assim, criando 
uma proposta que estimule a leitura, atenção, a imaginação, o pensamento científico, a resolução 
de problemas e a autonomia dos estudantes em processos lúdicos e criativos, capazes de contribuir, 
ainda, com o desenvolvimento dos chamados multiletramentos, uma competência que se refere 
à compreensão e produção de sentido na interação com tipologias textuais variadas e híbridas, 
onde verbal, imagético, audiovisual, hipertextual e tantos outros modos textuais se (re)combinam 
para criar novas leituras. A Jornada do Herói, portanto, deixa as páginas dos livros, as telas do 
cinema e as rodas de conversa etc., para se instaurar nos ambientes de ensino e aprendizagem, 
transformando cada estudante em um herói vivendo sua própria aventura em busca da maior 
recompensa: a construção do conhecimento.

Conclusão: Considerando que o estudo continua em desenvolvimento, ao término deste resumo 
é possível inferir que a potencialidade da narrativa está associada ao seu uso enquanto elemento 
de engajamento, estímulo à formulação de hipóteses e enquanto provocadora de perguntas 
e resolução de problemas, atuando assim como um recurso ao desenvolvimento de práticas 
pedagógicas vinculadas às metodologias ativas.

Referências: CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2007.

VOGLER, Cristopher. A jornada do escritor: estrutura mítica para escritores. 3. ed. São Paulo: Aleph, 2015.
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Introdução: O sarcoma de aplicação felino (SAF), antigamente chamado de sarcoma vacinal, 
é um tumor cutâneo maligno de origem mesenquimal que se desenvolve no local de aplicação 
de vacinas e ou medicamentos, como antibióticos, corticoides e anti-inflamatórios não esteroidais 
(Nitrini e Matela, 2021). O SAF tem incidência baixa, mas representa dentro da medicina felina 
um problema (Lamonica, 2009). Com isso o objetivo do trabalho é relatar o caso de um felino 
acometido por sarcoma após aplicação, diagnóstico e tratamento. 

Metodologia: Um felino, macho, sem raça definida, oito anos de idade e 5,4 Kg, foi encaminhado 
para atendimento no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, para avaliação de 
um tumor em região cervical dorsal, que foi detectado há um mês e que estava aumentando 
de tamanho. Na anamnese, o tutor relatou que ele havia ficado internado por 10 dias em outra 
clínica e que tinham drenado um pouco de secreção do nódulo, além de ter feito tratamento com 
amoxicilina por 8 dias e cetoprofeno por 4 dias, via oral. A tutora também relatou que havia sido 
vacinado há sete meses na região em que apareceu o tumor. No exame clínico, o animal não 
apresentou nenhuma alteração digna de nota. A massa apresentava dimensões de 9cmx7cmx3,8cm 
e drenou a partir da punção com agulha fina 70ml de secreção serosanguinolenta. Foi solicitado 
hemograma, perfil bioquímico, citologia e ultrassonografia abdominal. O hemograma não acusou 
anormalidade.No perfil bioquímico foi observado diminuição da ureia. Na citologia, foi observado 
alterações sugestivas de sarcoma. Já na ultrassonografia abdominal apresentava alterações renais e 
bexiga sugestivas de lesão renal aguda e cistite intersticial. Foi prescrito para o animal tratamento 
em casa com principio amytril(1 mg/kg, BID, VO), principio cobavital(4mg/kg, SID, VO) e dieta 
úmida.Após iniciação da quimioterapia, foi indicado a higiene da ferida e aplicação de creme 
com sulfadiazina de prata 1%. Após vinte dias foi realizado novamente o hemograma e perfil o 
bioquímico, que não apresentavam alterações. O paciente realizou nova sessão quimioterápica 
com doxorrubicina na dose de (2 mg/kg, IV). Foram realizadas três sessões, com intervalo de 14 
dias entre as sessões, com o intuito de reduzir as dimensões do tumor, antes da remoção cirúrgica 
(Torrigiani, 2019) Após um mês, o paciente veio para a exérese do nódulo com dimensões de 9x6x4. 
Na cirurgia, a neoplasia estava aderida nos músculos da região escapular direita. Infelizmente 
após o procedimento, o paciente veio a óbito algumas horas após o termino da cirurgia. 
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Conclusão: O sarcoma de aplicação felino é um tumor extremamente agressivo que necessita 
de diagnóstico e tratamento precoce. A melhor forma para se obter o diagnostico definitivo e se 
basear no histórico clínico vacinal, citologia e biópsia. O tratamento é baseado em quimioterapia 
para reduzir o tamanho tumoral e exérese. 

Referências: TORRIGIANI, Filippo et al. Neoadjuvant and adjuvant doxorubicin chemotherapy in a 
case of feline soft tissue sarcoma. Journal of Feline Medicine and Surgery Open Reports, 28 maio 2019. 
Available in: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2055116919857870.

LAMONICA, Érika. SARCOMA DE APLICAÇÃO EM FELINOS. Orientador: Aline Machado De Zoppa. 
2009. Trabalho de conclusão de curso - Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, São Paulo. Disponível 
em: https://arquivo.fmu.br/prodisc/medvet/eml.pdf.

NITRINI, Andressa; MATELA, Julia. Sarcoma de aplicação felino: Revisão. Pubvet, 15 jan. 2021. Disponível 
em: http://www.pubvet.com.br/artigo/7566/sarcoma-de-aplicaccedilatildeo-felino-revisatildeo. 
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Introdução: A doença do trato urinário inferior dos felinos (DTUIF) é uma afeção rotineira na 
medicina felina, a qual abrange um grupo heterogêneo de doenças que afetam a vesícula urinária 
e a uretra dos gatos, produzindo sinais clínicos como hematúria, disúria, periúria, alterações 
comportamentais e/ou obstrução uretral (Rosa e QUITZAN, 2011). Para um tratamento adequado, 
deve-se identificar a causa e tratá-la. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de um 
felino acometido por DTUIF obstrutiva, tendo como possível fator causal o estresse, diagnóstico e 
abordagem terapêutica. 

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo um felino, 
macho, castrado, sem raça definida, cinco anos de idade e 4,2 kg, com queixa de estrangúria, 
anorexia e êmese. Na anamnese, o responsável relatou ter administrado enrofloxacina 5mg/kg 
uma vez ao dia, durante 5 dias), sem melhora dos sinais clínicos. Além de mencionar mudança no 
comportamento do paciente após o óbito de seu tutor, demonstrando-se mais apático. Ao exame 
clínico, observou-se desidratação moderada, mucosas hipocoradas, vesícula urinária repleta e intensa 
algia a palpação abdominal em região hipogástrica. Os demais parâmetros fisiológicos estavam 
dentro da normalidade para a espécie. Diante do quadro, realizou-se fluidoterapia com Ringer 
Lactato (50 ml/kg/hora), analgesia com metadona (0,3 mg/kg) associado a dipirona (25mg/kg) e 
cistocentese para alívio da pressão intravesical. Após a estabilização, foi realizada a desobstrução 
uretral, houve a eliminação de significativa quantidade de plugs urinários. Posteriormente, foi 
solicitado exames hematológicos, urinálise, relação proteína/creatinina urinária e ultrassonografia 
abdominal. No hemograma foi evidenciado uma anemia normocítica normocrômica e leucocitose 
neutrofilica com desvio a esquerda. No perfil bioquímico verificou-se hipoalbuminemia, azotemia 
e hiperfosfatemia, enquanto na urinálise, densidade baixa, proteinúria, bacteriúria, presença de 
sangue oculto, eritrócitos e leucócitos. Por fim, no exame ultrassonográfico foi verificado dilatação 
da pelve renal bilateral (pielectasia) e presença de uma estrutura ovalada em vesícula urinária 
medindo aproximadamente 4,67cm x 1,93cm, avascular ao estudo Doppler, sugestivo de coágulo. 
Diante disso, foi indicado cistotomia para remover material vesical. No entanto, foi necessário 
realizar transfusão sanguínea com o volume de 60ml de sangue total fresco. Na cistotomia foi 
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verificado a presença de cinco coágulos e focos hemorrágicos nas paredes da bexiga. Após a 
cirurgia, foi necessário mais alguns dias de internação para estabilização do quadro do paciente. 
O paciente recebeu alta médica para continuidade do tratamento domiciliar, sendo prescrito 
prazosina (0,5 mg/gato, SID, VO), amitriptilina (1 mg/kg, SID, VO), prednisolona (0,5mg/kg, SID, 
VO) amoxicilina com clavulanato de potássio (22 mg/kg, BID, VO), principioCalmyn Cat ® (0,5 
ml/kg SID, VO), condroitina (500mg/animal, SID, VO), dieta com ração royal canin veterinary 
Urinary - Gatos Adultos e ração úmida hill’s prescription Diet c/d cuidado urinário multicare 
para gatos, aliado à terapia medicamentosa, foi indicado manejo para redução de estresse, com o 
uso de principio Catinip ®, principio Feliway ®, exercícios através do estímulo de brincadeiras, 
enriquecimento ambiental, aumento da oferta de água e, disponibilidade de caixas de areia a fim de 
melhorar o bem estar do paciente e reduzir as chances de uma nova recorrência das manifestações 
urinárias. 

Conclusão: A eliminação dos fatores estressantes que podem desencadear a cistite intersticial 
felina visa ser a principal forma de controle e manutenção da doença do trato urinário inferior dos 
felinos. Portanto, a mudança de manejo tem mostrado ser a melhor forma de evitar crises através 
da promoção do bem-estar. 

Referências: SILVA, Samuel et al. Síndrome urêmica e coágulo na vesícula urinaria na presença de 
obstrução urinária em felino: Relato de caso. Pubvet, [s. l.], 12 jul. 2018. DOI https://doi.org/10.31533/
pubvet.v12n7a131.1-5. Disponível em: http://www.pubvet.com.br/artigo/4600/siacutendrome-
urecircmica-e-coaacutegulo-na-vesiacutecula-urinaria-na-presenccedila. 

VALUTO, Luciana. Cistite Idiopática Felina. 2016. Trabalho de conclusão de curso - Centro Universitário 
CESMAC, São paulo, 2016. Disponível em: https://www.equalisveterinaria.com.br/wp-content/
uploads/2018/06/Cistite-Idiop%C3%A1tica-Felina-Luciana-Lopes-Valuto-1.pdf.
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Introdução: A neoplasia de mama é um grupo de doenças com comportamentos distintos, 
cuja heterogeneidade pode ser observada pelas diversas manifestações clínicas e morfológicas. O 
espectro de anormalidades inclui hiperplasia, hiperplasia atípica, carcinoma in situ e carcinoma 
invasivo, sendo o carcinoma ductal infiltrante o tipo histológico mais comum. Sua incidência tende 
a crescer progressivamente a partir dos 40 anos de idade, assim como a taxa de mortalidade por 
essa neoplasia. (INCA, 2021) Por ser de extrema prevalência em todo o globo, estratégias para sua 
detecção precoce foram adotadas, com o objetivo de identificar alterações sugestivas e encaminhar 
para investigação diagnóstica (INCA, 2021). Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo 
explorar por meio da literatura existente uma breve revisão integrativa sobre as características 
dos principais subtipos de neoplasias malignas da mama, devido ao crescimento da doença nos 
últimos anos. 

Metodologia: Este trabalho é uma revisão sistemática de literatura sobre as neoplasias de 
mama. Para a sua produção pesquisou-se no Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e 
National Library of Medicine (PUBMED) os seguintes descritores “neoplasia de mama, câncer de 
mama, mastologia” e suas variantes em inglês. Além de material disponibilizado pelo Instituto 
Nacional de Câncer (INCA). Foram selecionados artigos publicados a partir do ano de 1993, 
dando preferência para aqueles vinculados a revistas ou jornais com maior fator de impacto. O 
carcinoma do tipo ductal in situ é definido pela presença de células de carcinoma em estruturas 
ductais bem definidas, sem infiltração além da membrana basal. Representam aproximadamente 
20% dos diagnósticos de câncer de mama e cerca de 90% deles são feitos a partir da mamografia. 
(PASSOS, et al., 2017). Responsável por cerca de 70 a 80% dos diagnósticos de câncer de mama, 
o carcinoma ductal invasor inicia em um ducto mamário e se prolifera para tecidos adjacentes. O 
tratamento pode envolver excisões locais ou invasivas e dependendo do estadiamento da doença. 
(CUSTÓDIO, et al., 2009) O carcinoma lobular in situ é uma proliferação celular benigna restrita ao 
tecido lobular da mama que não forma massa tumoral palpável e não tem potencial metastático, 
acometendo pacientes entre 40 e 50 anos de idade. (PASSOS, et. al., 2017) Correspondendo a cerca 
de 10% dos casos de neoplasias malignas da mama, o carcinoma lobular invasivo pode não formar 
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massas palpáveis e não aparecer no rastreio por mamografia, dificultando o diagnóstico. A sua 
detecção tardia dificulta a realização de intervenções conservadoras, podendo ser necessário 
um tratamento mais agressivo.(PASSOS, et. al., 2017) A doença de Paget é uma apresentação 
incomum das neoplasias de mama e seu pico de incidência ocorre entre os 60 e 70 anos. Suas 
principais características clínicas são pele espessada, eritema, lesões crostosas e vesículas sero-
sanguinolentas, que podem evoluir para ulcerações, podendo levar a uma destruição completa do 
mamilo. (PASSOS, et al., 2017) Representando cerca de 1 a 4% dos casos de carcinoma invasor de 
mama, o carcinoma inflamatório acomete pessoas entre 40 e 60 anos. A clínica é se dá com aumento 
de volume da mama e retração mamilar, eritema e edema cutâneo em aspecto de casca de laranja. 
O diagnóstico deve ser realizado pela biópsia percutânea e, sempre que possível, biópsia de pele 
tipo punch. (PASSOS, et al., 2017). Os tumores filóides da mama são raros e se caracterizam como 
uma massa móvel, indolor, bem circunscrita e existentes há meses ou anos. A maioria acomete 
mulheres entre 40 e 50 anos de idade, podendo ser benigno ou maligno (ROWELL, et al., 1993). 
O angiosarcoma também é raro, e a clínica se dá por massa mamária indolor, a pele subjacente 
pode apresentar alteração de cor. Devido à sua rara incidência, é comum o erro no diagnóstico, 
retardando a terapêutica. (VIVIANI, et al., 2000). 

Conclusão: Devido a variedade de neoplasias malignas da mama, é importante que o diagnóstico 
do câncer de mama seja ancorado em um tripé: exame clínico, exame de imagem e análise 
histopatológica, a fim de tratá-los adequadamente e em tempo oportuno. Para isso, o profissional 
da saúde deve atentar para os tipos histológicos existentes, de forma a melhorar o tratamento e 
prever o prognóstico. 

Referências: 1- CUSTÓDIO, S. et al. Tratamento conservador do cancro da mama invasivo – avaliação de 
11 anos. Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa, vol. 3, p. 17-23, 2009. 

2- INSTITUTO NACIONAL DE C NCER (INCA). Câncer de mama – versão para profissionais de saúde. 

3- PASSOS, E. P. et al. Neoplasia maligna da mama. In: BIAZÚS, J. V. et al. Rotinas em ginecologia, 7. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 409-438

4- ROWELL, M. D. et al. Phyllodes tumors. The American Journal of Surgery, vol. 165, p. 376–379, 1993.

5- VIVIANI, R. S. de O. et al. Angiossarcoma de Mama: Relato de Caso. Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia, vol. 22, p. 455-458, 2000. 
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Introdução: O presente trabalho tem por objetivo analisar o instituto da curatela a partir da 
evolução legislativa e principiológica com base no princípio do melhor interesse do curatelado, em 
especial quanto aos efeitos para a concretização da dignidade da pessoa humana e proteção dos 
Direitos Humanos, sustentados pela Magna Carta e Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Justifica-se a relevância da pesquisa, visto que com a internacionalização – e em decorrência dos 
efeitos da Segunda Guerra Mundial – surgiu maior urgência na tutela aos direitos humanos e, por 
conseguinte, a preocupação pela dignidade da pessoa humana, valor intrínseco de cada indivíduo e 
fundamento do Estado Democrático de Direito. Objetiva-se refletir acerca da evolução dos direitos 
humanos a partir da internacionalização e o seu significado na tutela das pessoas com deficiência. 
Consequentemente, analisa-se os efeitos da repersonalização do direito civil para concretização da 
dignidade da pessoa humana.

Metodologia: Com o novo paradigma da curatela, busca-se promover a dignidade da pessoa 
humana, atendendo aos anseios sociais e demandas internacionais, além de aposentar o modelo 
anterior promovido pelo instituto como substitutivo de vontade. Historicamente, as barbáries 
decorrentes da Segunda Guerra Mundial despertaram a urgência pela tutela dos direitos humanos, 
com foco, principalmente, na dignidade da pessoa humana, capaz de reconhecer e englobar os mais 
diversos direitos inerentes ao ser humano. Todavia, o estudo do Homem iniciou com a filosofia 
clássica, a partir dos ideais bíblicos sobre a igualdade. O século VIII a.C., por sua vez, marca o 
surgimento do período axial, divisor de águas para o desenvolvimento dos direitos humanos ao 
formar o eixo histórico da humanidade (COMPARATO, 2019, p. 68). Percebe-se, por conseguinte, 
que o processo para instituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos é fruto de 
ardentes lutas e conquistas para positivação e reconhecimento de valores básicos pertencentes aos 
indivíduos, conhecidos como direitos naturais, com característica da universidade independente 
da nacionalidade (TONIAL, 2009, p. 49-51). Não obstante, a partir de avanços para homogeneização 
de normas protetivas em âmbito mundial, surge a incumbência dos Estados na incorporação de 
direitos humanos no direito interno, conhecidos como direitos fundamentais. Assim, nota-se que 
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a construção histórica dos direitos humanos foi um processo de aprimoramento, destacando-se, 
como exemplo, a possibilidade de execução das crianças com deficiência, pela Lei das XII Tábuas, 
na Roma antiga (SILVA, 1987, p. 92). Outrossim, a Carta Magna da Inglaterra de 1215, trouxe 
uma importante contribuição ao afirmar a necessidade de limitação do poder político, de modo 
a garantir a igualdade, liberdade e dignidade (COMPARATO, 2019, p. 91). Mais recentemente, o 
movimento #FreeBritney – que iniciou como uma teoria de conspiração dos fãs pelo Twitter em 
2019 em apoio à cantora Britney Spears e ao fim de sua curatela de treze anos, sendo posteriormente 
reconhecido com o documentário do renomado jornal norte-americano The New York Times – 
foi responsável pelo aumento na discussão acerca do papel da curatela e violações de direitos 
humanos. Consequentemente, destaca-se a necessidade de efetivação dos direitos humanos como 
um todo, visto que que “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não 
é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los”, pelo fato de que “trata-se de um problema não 
filosófico, mas político” (BOBBIO, 2004, p. 23). Finalmente, ao passo em que a Segunda Guerra 
Mundial representa um “divisor de águas” na tutela de direitos humanos, pode-se afirmar que 
instrumentos específicos comportam a necessidade de um Estado onipresente na garantia de 
inclusão da pessoa com deficiência, superando o entendimento arcaico – inclusive pelo Código 
Civil de 1916 – que definia tais indivíduos como “loucos de todo gênero”.

Conclusão: Conclui-se que a partir da evolução legislativa e principiológica, há uma maior 
preocupação na garantia de direitos humanos e proteção da dignidade da pessoa humana, 
refletindo no caráter excepcional da curatela. Ainda, constata-se a importância da discussão 
quanto à efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, de modo a providenciar mecanismos 
que auxiliem na retomada de sua autonomia.

Referências: BRASIL. Código Civil (1916). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l3071.htm>. Acesso em: 31 jul. 2021.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 12. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019.

FRAMING BRITNEY SPEARS. Direção: Samantha Stark. Produção: Liz Hodes. USA: The New York Time 
Presents, 2021.

SILVA, Otto Marques da. A Epopeia Ignorada: A Pessoa Deficiente na História do Mundo de Ontem e de 
Hoje. São Paulo: CEDAS, 1987.

TONIAL, Nadya Regina Gusella. Contratos: a concretização da dignidade da pessoa humana pelo 
princípio da boa-fé objetiva. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2009.
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Introdução: A liberdade, comumente em discussão juntamente com o tema do Estado, é objeto 
de reflexão acerca da natureza e limites do uso legítimo da coerção em determinado território. 
Na Síria, a perpetuação do Governo Autoritário da Família al-Assad foi motivo de reivindicações 
do povo sírio. Justifica-se a relevância do tema, visto que a Síria, em situação de interminável 
Guerra Civil, é uma preocupação para a comunidade internacional, dadas as constantes violações 
de Direitos Humanos que resultaram em alto número de refugiados. Objetiva-se refletir acerca 
do Conflito Sírio – definido pela Organização das Nações Unidas como a maior crise humanitária 
desde a Segunda Guerra Mundial –, bem como a importância da cooperação internacional. 
Finalmente, salienta-se o dever do Estado – a partir do Contrato Social – de obstaculizar a restrição 
da liberdade e concretizar o bem comum dos cidadãos. 

Metodologia: O Contrato Social, fruto da cessão de parte da liberdade para um ente estatal, é 
responsável por garantir uma convivência pacífica. Consequentemente, o Estado, como sociedade 
política, tem um fim geral, constituindo-se em meio para que indivíduos e instituições possam 
atingir seus respectivos objetivos e o bem comum. Com a ausência de um Estado de Direito, 
por sua vez, há um aumento dos índices de violência pela nocividade, visto que “em regimes 
autoritários, é sempre nocivo ao interesse nacional exprimir ideias contrárias às daqueles que 
estão no poder” (MAZZUOLI, 2020, p. 638). A população da Síria, motivada pelos protestos 
pró-democracia em países vizinhos, aderiu ao movimento conhecido como Primavera Árabe em 
março de 2011, em decorrência dos altos índices de desemprego, corrupção e falta de liberdade 
política. Porém, a situação não foi sucedida como na Tunísia, por exemplo, que foi o berço das 
revoluções. Na Síria, o Governo reagiu com brutalidade e o país entrou em Guerra Civil. O Brasil, 
país em desenvolvimento, é destino de inúmeros refugiados pela sua consolidação como “um 
Estado acolhedor de refugiados”, considerando a facilitação do acesso ao país por meio do Visto 
Humanitário, assim como, com objetivo de efetivar a implementação dos Tratados Internacionais, a 
Lei 9.474/1997 definiu mecanismos para a proteção dos refugiados e criou o Comitê Nacional para 
os Refugiados (CONARE), responsável por analisar as solicitações para reconhecimento do status 



Página 1910

de refugiado no país, conforme o texto legal (JUBILUT, 2007, p. 176). A harmonia entre Direito 
Internacional e legislação interna possibilita uma maior facilidade no acolhimento de refugiados 
e, com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951) e seu Protocolo Adicional (1967), 
a comunidade internacional definiu o conceito de refúgio, que é resultado da violação de deveres 
estatais com perseguições por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupos 
sociais, ou, ainda, violação de Direitos Humanos e conflitos armados. As consequências desde o 
início do Conflito Sírio atingem toda a população civil e, com objetivo de buscar melhores – ou 
quaisquer – condições de vida e fugir da violência que alastra o país, o número de refugiados e 
deslocados internos aumenta incessantemente, ocasionando na participação de diversas instituições 
na tentativa de restabelecer um mínimo de dignidade às vítimas de violações de Direitos Humanos, 
resultado da imprescindível – e ainda relutante – cooperação internacional.

Conclusão: O Estado deve ser guardião de Direitos Humanos e, através das leis, observa-se a 
necessidade de entender a subjetividade do ser enquanto detentor de liberdades capazes de protegê-
lo do uso ilegítimo da força. Fica claro que o refúgio é um dever da comunidade internacional 
e a proteção dos refugiados, com uma garantia mínima de dignidade, é imprescindível para a 
definição dos seres como humanos. 

Referências: ACNUR. Convenção de 1951. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/
convencao-de-1951/>. Acesso em: 4 ago. 2021.

JUBILUT, Liliana Lyra. Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. São Paulo: Método, 2007.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2020.
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Introdução: Neste relato de experiência será retratado o desenvolvimento de uma reportagem 
especial produzida por acadêmicas de Jornalismo, através do Núcleo Experimental de Jornalismo 
da Universidade de Passo Fundo, durante o primeiro semestre de 2021. A reportagem, com 
supervisão da Profa. Dra. Sônia Regina Schena Bertol, teve como objetivo trazer um apanhado de 
informações sobre a divulgação científica na mídia relacionada ao coronavírus, estabelecendo uma 
relação entre jornalismo e ciência.

Metodologia: O Núcleo Experimental de Jornalismo da Universidade de Passo Fundo (Nexjor), 
é uma oportunidade dos acadêmicos de Jornalismo se aproximarem da produção jornalística 
na prática. Entre as atividades desenvolvidas estão a roteirização, produção, gravação e edição 
de conteúdo jornalístico para os diferentes suportes de comunicação/informação como jornais, 
revistas, tv, web, mídias locativas digitais; o atendimento das demandas de produção para os 
canais abastecimento pelo núcleo; postagem de conteúdo multimídia e qualquer outro tipo de 
produção jornalística e institucional em sites, redes sociais e portais de informações. Neste relato 
apresentaremos a produção de uma reportagem especial intitulada “Será que vamos conseguir 
vencer?”. Publicado no dia 12 de julho de 2021, nas redes sociais e portais de informação do 
Nexjor, e repostado no portal da Universidade de Passo Fundo em 15 de julho de 2021, o especial 
foi elaborado visando unir ciência, jornalismo e arte, ligados à pandemia da Covid-19. Abordamos 
sobre a importância da relação entre ciência e comunicação, já que a crescente desvalorização da 
ciência é notada por dados preocupantes, principalmente quando falamos sobre verbas. Segundo 
estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o orçamento disponível para 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) vem sofrendo uma queda vertiginosa desde 2015. Foram 
entrevistadas fontes das áreas de ciências humanas, sociais e biológicas, as quais acreditávamos 
que poderiam contribuir e enriquecer no processo de elaboração da reportagem, tais como 
jornalistas, médicos, professores e pesquisadores. Ao mesmo tempo em que ciência e comunicação 
foram discutidas por meio das fontes, o especial foi guiado por músicas brasileiras com o objetivo 
de valorizá-las e, consequentemente, valorizar a arte. Relacionamos também, o vasto e distinto 
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conhecimento de Leonardo da Vinci, destaque como cientista, matemático, engenheiro, inventor, 
anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ainda na arte, a obra “Intérprete 
de Males”, de Jhumpa Lari, nos permitiu associarmos culturas distintas com a ciência. Além do 
conteúdo textual, foram utilizados recursos gráficos, sonoros e visuais, com o intuito de tornar a 
reportagem um especial multimídia. 

Conclusão: Guiar o especial através de meios artísticos, comunicação e ciência, percebemos que, 
por meio das entrevistas, a arte contribui na comunicação entre ciência e pessoa. Na pandemia, se 
tornou indispensável interpretar dados científicos de uma maneira que todas as línguas, culturas, 
sexos, faixas etárias, entendessem. Trazer letras de música à reportagem colaborou também para 
a humanização da mesma. 

Referências: RATHSAM, Luciana. A política de desvalorização da ciência tem custo que ultrapassa 
o teto de gastos. UNICAMP, São Paulo, 26 de abril de 2021. Disponível em <https://www.unicamp.
br/unicamp/index.php/noticias/2021/04/26/politica-de-desvalorizacao-da-ciencia-tem-custo-que-
ultrapassa-o-teto-de-gastos >. Acesso em 23 de maio de 2021.
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Introdução: O processo de envelhecimento humano ocorre desde o nascimento, mas se torna 
mais evidente a partir da idade adulta. Percebe-se que a Qualidade de Vida (QV), a preservação da 
saúde mental e da saúde geral encontra-se diretamente relacionada com as condições que ocorrem 
o processo de desenvolvimento (ROCHA, 2018). As mudanças que influenciam e constituem o 
envelhecimento são complexas, envolvem alterações biológicas e psicossociais no percurso de 
vida, incluem modificações nos papéis sociais, bem como a necessidade de lidar com perdas 
tanto de outras pessoas quanto de condições e contextos de vida (OMS, 2015). Diante do crescente 
aumento da população mundial mais velha, e com a urgência em garantir, não somente uma 
maior longevidade, mas também uma melhor QV aos sujeitos, o objetivo deste estudo foi reunir a 
produção científica sobre saúde mental e envelhecimento humano.

Metodologia: Realizou-se uma revisão sistemática de artigos que abordavam o tema saúde 
mental e o envelhecimento humano. Foram excluídos comentários, editoriais, estudos pagos e 
artigos que não atendiam ao objetivo do estudo ou de áreas de pesquisa distintas. A busca dos 
estudos foi efetuada nas bases de dados SciELO e PsycInfo, em estudos publicados entre 2019 
e 2020, utilizando-se como palavras-chave: “aging” e “mental health”. Os resumos que não 
forneceram informações suficientes para os critérios de inclusão e exclusão foram avaliados 
na íntegra, e selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade. A extração dos dados 
buscou sistematizar informações sobre características metodológicas, objetivos e conclusões 
dos estudos. Foram localizados 176 materiais, sendo 156 na PsycInfo e 20 na SciELO. A amostra 
final foi composta por 15 artigos. As populações pesquisadas nos estudos com amostras (n=13) 
variam de 40 a 15.234 sujeitos e as idades das populações pesquisadas variam de 14 a 93 anos. 
Dos estudos selecionados, três abordam as relações familiares no início da vida e seus impactos 
nas fases posteriores: um dos estudos focou na qualidade da relação materna no início da vida, 
sendo associada a menos sintomas depressivos, solidão e declínio na memória; outros estudos 
apontaram que um maior suporte social na infância está associado à melhor memória e saúde 
física e emocional na vida adulta; e a importância da relação com os cuidadores na infância para 
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a saúde e sintomas depressivos ao longo da vida. Algumas pesquisas (n=3) discorrem sobre a 
atividade física como um fator importante para a melhora da saúde mental, e demonstraram 
que: houve associação entre a intensidade e tempo gasto em atividades físicas com a cognição em 
idosos; o exercício físico trouxe melhoras para a memória executiva dos idosos; a caminhada pode 
promover melhora no estado de humor de idosos. Três outros artigos pesquisaram a cognição 
em idosos: um estudo examinou os efeitos a longo prazo na função cognitiva em pessoas idosas, 
sendo que as diferenças individuais e flutuações ao longo do tempo contribuíram para uma piora 
na função cognitiva; outra pesquisa indicou alta prevalência de déficit cognitivo associado a maior 
idade, menor escolaridade, capacidade funcional e estado nutricional; e o terceiro estudo apontou 
que a cognição estaria relacionada à QV em idosos. Alguns estudos destacaram a importância de 
atividades alternativas para a saúde emocional; demonstraram que o coping religioso auxilia na 
regulação dos efeitos do estresse. Em uma das investigações a intervenção por meio de um teatro 
mostrou sua eficácia para a melhora da saúde mental em idosos, satisfação com a vida, bem-
estar e autoestima. Finalmente, quatro pesquisas trouxeram temáticas distintas como COVID-19, 
emodiversidade, sensibilidade à emoção e satisfação com a vida na adolescência. 

Conclusão: Diversos estudos vêm sendo produzidos na área da saúde mental, especialmente com 
foco na população idosa, que demanda cuidados iminentes frente ao atual contexto da pandemia 
de COVID-19. Nessa perspectiva destaca-se a importância de pesquisas que possam dar suporte 
à essas populações mais vulneráveis, como o projeto Coletivos On-Line em Saúde Mental (www.
coletivosaudemental.com.br).

Referências: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial de envelhecimento e saúde. 
2015.

ROCHA, Jorge Afonso. O envelhecimento humano e seus aspectos psicossociais. Revista Farol, v. 6, n. 6, p. 
78-89, 2018. 
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Introdução: O mundo mal entendeu a gravidade de uma doença em descontrole, mal 
deparou-se objetivamente com a finitude da vida e, aos poucos, começa a entender efetivamente 
a importância da saúde a essencialidade das pesquisas cientificas. A comunidade científica há 
anos incompreendida, começa a mostrar sua inegável importância. Detectada a larga incidência 
de determinada doença, como é o caso das Demências em geral, a sociedade passa a esperar da 
ciência, da saúde e da tecnologia, soluções que demandam anos de pesquisa, incansáveis testes 
e esforços diários. Deste modo, o estudo tem como objetivo lançar luzes sobre o relevante tema 
das doenças neurodegenerativas, em especial o Alzheimer, bem como analisar como os avanços 
da ciência e da tecnologia podem contribuir para o diagnóstico precoce e o tratamento deste mal 
do Século XXI. Desta forma, justifica-se o trabalho pelo intuito de contribuir na valorização na 
pesquisa científica na área da saúde, de modo a serem cada vez mais incentivadas.

Metodologia: Um dos males silenciosos que circundam a sociedade são as doenças demenciais. 
Antes relacionadas aos idosos com idade mais avançada, hoje elas se mostram traiçoeiras e quase 
inevitáveis, mesmo em populações mais jovens. Entre 1990 e 2016, o número de casos de demência 
aumentou 117%, enquanto o número de mortes por demência aumentou 148%, neste mesmo 
intervalo temporal (OLIVEIRA, 2019). Há pesquisas indicando que as demências representaram 
4,4% das mortes totais do ano de 2016 e que a prevalência destas mortes aumenta com a idade, 
dobrando a cada cinco anos nos indivíduos entre 50 e 80 anos de idade (OLIVEIRA, 2019). No ano 
de 2019, a Doença de Alzheimer e outras demências ocuparam a sétima posição no ranking mundial 
das causas de mortes (THE GLOBAL HEALTH OBSERVATORY, 2020?). Diante de tão alarmantes 
números, perceber que até hoje, apesar de grandes esforços, a comunidade científica não possui 
todas as respostas sobre as doenças demenciais é, no mínimo, inquietante. Por serem doenças de 
evolução inicial lenta, as famílias e os próprios pacientes demoram a notar os sinais, acreditando que 
o esquecimento, a impaciência, a insônia e até a confusão mental são consequência do cansaço e do 
estresse das rotinas diárias atuais. Conforme a doença evolui e os sinais se tornam mais evidentes 
e inexplicáveis, os pacientes buscam auxílio médico e exames de imagem. Entretanto, embora a 
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Doença de Alzheimer seja a mais comum das demências é possível que também esteja associada 
a algum outro tipo de demência e o tipo demencial específico que acomete o paciente só pode ser 
diagnosticado com uma necropsia, após a morte do paciente (HARVARD MEDICAL SCHOOL, 
2020?). Atualmente, acredita-se que grandes depósitos de beta amiloide causam a destruição 
neurológica que resulta em Alzheimer (GOWER, 2021) e estudos recentes realizados pelo Instituto 
Nacional de Saúde e Fundo para a Cura do Alzheimer tem demonstrado que algumas intervenções 
podem impedir a produção desta perigosa proteína, o que, associado à detecção precoce através 
de exames de sangue e de imagem podem interromper ou retardar a progressão da doença 
(GOWER, 2021). A evolução dos estudos tem demonstrado a existência de efetividade em algumas 
terapias genéticas e alguns medicamentos (GOWER, 2021) e, no futuro, os pesquisadores esperam 
encontrar intervenções que impeçam a produção desse perigoso conjunto de beta amiloide. Assim, 
como forma de dar continuidade à proposta de pesquisa básica apresentada, tem-se como base 
lógica operacional o método hipotético-dedutivo, ao qual será aplicado o método monográfico e 
estatístico, utilizando-se as técnicas documental e bibliográfica.

Conclusão: A partir do objetivo de pesquisa, verifica-se o avanço significativo de indivíduos 
acometidos por doenças neurodegenerativas. É evidente a urgência e a relevância do avanço das 
pesquisas afim de que seja possível encontrar meios de diagnosticar tais doenças e interromper 
sua evolução, visando-se a cura, mesmo em casos avançados, assim, o caminho é longo, incerto e 
árduo, mas indispensável.

Referências: GOWER, T. Getting to the root of Alzheimer´s. Disponível em: https://bityli.com/kAT3x. 
Acesso em: 03 ago. 2021.

HARVARD MEDICAL SCHOOL. Alzheimer’s & Dementia. Disponível em: https://bityli.com/3ou1J. 
Acesso em: 03 ago. 2021.

OLIVEIRA, Mayala T. de Jesus S. Estudo mostra Brasil como segundo país em prevalência de demência. 
Disponível em: https://bityli.com/Bmk0r. Acesso em: 01 ago. 2021.

THE GLOBAL HEALTH OBSERVATORY. Global Health Estimates: Life expectancy and leading causes of 
death and disability. Disponível em: https://bityli.com/rALJw. Acesso em: 02 ago. 2021.
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Introdução: O respectivo trabalho é sustentado pelos estudos de Émile Benveniste no campo 
da Enunciação e tenciona estudar o conceito de subjetividade proposto pelo autor em sua obra 
“Problemas de Linguística Geral I”, principalmente no texto “Da subjetividade na linguagem” 
(1958), apresentando um recorte teórico que busca o aprofundamento de conceitos, prevendo 
análises linguísticas posteriores e visando à construção de sentidos de textos sob a perspectiva 
da subjetividade. Tendo em vista que a linguagem é uma habilidade natural e uma capacidade 
específica da espécie humana, logo, ela faz parte de todas as ações da humanidade desde o princípio, 
consequentemente, “se ela está presente em todas as atividades humanas, se é constitutiva do 
estar do homem no mundo, conhecer a linguagem é conhecer o homem” (FIORIN, 2019, p. 32-33). 
Desse modo, os estudos enunciativos proporcionam inúmeras e significativas elucidações acerca 
da sociedade e sua cultura.

Metodologia: Sendo a linguagem uma capacidade única e específica dos seres humanos, notamos 
que ela é parte da natureza humana, isto é, o homem nunca esteve separado da linguagem e nunca 
inventou-a; o fato é que, desde os primórdios, ele é visto em comunicação com outro homem, 
logo, a linguagem nasce com o homem e é ela quem nos “ensina a própria definição do homem” 
(BENVENISTE, 1995, p. 285). Assim, é por meio da linguagem que somos capazes de conhecer e 
entender a sociedade. Essa capacidade inata de comunicação se caracteriza como um importante 
aparato cultural dos seres humanos e, portanto, nela residem as experiências humanas e tudo o 
que é relativo ao homem e sua cultura. Isso porque a linguagem assegura a impressão dos seres em 
seus discursos, ou seja, mesmo sendo comum a todos, a linguagem permite cada locutor apropriar-
se de uma língua toda, designando-se como “eu” do seu discurso. Vale ressaltar que esse “eu” tem 
uso exclusivamente linguístico, designa um ato discursivo único e singular no qual é pronunciado 
e faz referência ao locutor que profere o referido discurso, e ainda, o uso de “eu” pressupõe um 
“tu”, o interlocutor do discurso; portanto, “eu” e “tu” devem ser tomadas como formas linguísticas 
que marcam a “pessoa”. Em suma, essa capacidade do locutor de se propor como “sujeito” do seu 
próprio discurso é definida pelo princípio da “subjetividade”. Notamos, portanto, que a linguagem 
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é a própria possibilidade da subjetividade, o exercício da língua faz emergir a propriedade da 
subjetividade, visto que “a linguagem de algum modo propõe formas “vazias” das quais cada 
locutor em exercício de discurso se apropria e as quais refere à sua “pessoa”, definindo-se ao 
mesmo tempo a si como “eu” e a um parceiro como “tu” (BENVENISTE, 1995, p.289). Logo, cada 
discurso é absolutamente único e revela os usos particulares que os sujeitos falantes fazem de 
determinada língua. Assim sendo, “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, 1995, p. 286).

Conclusão: A pesquisa em destaque funda-se num viés reflexivo a partir dos embasamentos 
teóricos de Émile Benveniste e, por estar em desenvolvimento, precisa de maiores elucidações e 
aprofundamentos. Visto que a proposta de reflexão acerca da subjetividade presente nos discursos 
revela os usos particulares dos sujeitos falantes, logo, o respectivo estudo é necessário e atual nos 
estudos benvenistianos.

Referências: BENVENISTE, Émile. Da subjetividade na linguagem. In: ____. Problemas de Linguística 
Geral I. Campinas, SP Pontes, 1995.

FIORIN, José Luiz (Org.). Linguística? Que é isso? São Paulo: Contexto, 2019.
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Introdução: Este estudo aborda a Colônia Serro Azul, fundada em 1902 no Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul, (atual município de Cerro Largo/RS) pela Bauerverein (Confederação 
de lavradores rio-grandense ou Associação de Agricultores). Objetiva-se discutir como o Padre 
Lassberg descreve essa colonização a partir da análise das suas cartas. Em termos metodológicos 
trabalha-se com a Análise de Discurso. (ORLANDI, 2020; PÊCHEUX, 2017)

Metodologia: Para o presente recorte serão estudadas duas cartas escritas pelo Padre Max Von 
Lassberg remetidas a irmão, datadas em 14 de maio de 1914 e 23 de maio de 1914. Ambas as cartas 
relatam uma viagem de Lassberg para Serro Azul, descrevendo os detalhes do que vai encontrando 
ao chegar. O Pe. Lassberg, nascido na Alemanha, dedicou sua vida à missão religiosa. Em 1886 
emigrou para o Brasil, conduzido pela Missão Jesuítica que já estava estabelecida em diversos 
estados brasileiros. Como padre jesuíta, primeiramente se estabeleceu no Rio Grande do Sul, na 
região colonial do Vale dos Sinos e Caí, porém, começou a viajar, colocando em prática atividades 
pastorais por toda região sul do Brasil. Assim, chegou à região Noroeste do Estado, onde foi um 
dos fundadores da colônia Serro Azul em 1902. Por seu pioneirismo e dedicação à colonização 
da Colônia Serro Azul, Pe. Lassberg se tornou uma figura emblemática para compreender a 
estruturação desta Colônia. Como fonte de estudo utiliza-se a documentação escrita por Pe. Lassberg 
sob a guarda do arquivo Colégio Anchieta em Porto Alegre. Este estudo está atrelado aos estudos 
de imigração e colonização do Rio Grande do Sul no século XX. A trajetória de gestação da colônia 
Serro Azul teve início em 1900, com a proposta da construção de uma linha férrea pela companhia 
ferroviária alemã Nordwest Bahn-Gesellschaft, que tinha o intuito de interligar os municípios de 
São Luiz Gonzaga e Tupanciretã, passando pela então Colônia Guarany, despertando os olhares 
para as terras da região. O projeto da ferrovia acabou fracassando e o então diretor da companhia, 
Dr. Horst Hoffmann, negociou as terras já demarcadas em troca dos trabalhos realizados para 
construção dos trilhos que nunca chegaram, com a Bauerverein (Associação de Agricultores), que 
se comprometeu a orientar a colonização das terras nos 10 anos seguintes. (NEUMANN, 2016; 
DEWES, 1966). Foram nesses 10 anos que, sob liderança do Lassberg estruturou-se dentro do 



Página 1921

território da Colônia Guarany a Colônia Serro Azul, oferecendo um espaço principalmente para 
migrantes católicos oriundos em sua maioria das Colônias Velhas, que buscavam novas terras e 
confiaram na orientação da Bauerverein para colonizá-las. A Associação de Agricultores comprou 
estas terras e as revendeu, tendo em vista que a direção da empresa ferroviária não se envolveu com 
a referida colonização. Logo, a Associação de Agricultores liderada pelos padres jesuítas, assumiu 
e organizou a colonização desse espaço. Lassberg descreve esses primeiros passos e construções 
da colônia em suas cartas, buscando registrar as histórias e detalhes de sua vida pessoal, que ao se 
tornar pública acabam servindo para a compreensão da colonização de Serro Azul.

Conclusão: Portanto, a partir deste estudo percebe a importância da escrita, trazendo a presença 
do contexto de colonização e moldagem das regiões descritas. Busca-se então por meio da Análise 
de Discurso utilizar as cartas como fonte de pesquisa, compreendendo a importância da escrita no 
contexto das imigrações, onde essa produz um elo de sentimentos e recordações deixados no ato 
de e/imigrar.

Referências: DEWES, José Miguel. A história de Cerro Largo, Editora Alvorada, Porto Alegre, 1966.

NEUMANN, Rosane Marcia. Uma Alemanha em miniatura: o projeto de imigração e colonização étnico 
particular da colonizadora Meyer no Noroeste do Rio Grande do Sul (1897-1932). São Leopoldo: Oikos, Ed. 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2016.

ORLANDI, Eni P. Análise do Discurso: principios e procediementos. 13° Edição, Pontes Editores. 
Campinas, SP. 2020

PÊCHEUX, M. Análise de Discurso. Trad, ORLANDI, Eni P. Pontes Editores. 4° Edição. São Paulo, 2017. 
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Introdução: No presente trabalho estudam-se as trajetórias migratórias de brasileiros ao Paraguai, 
no período de 1970 e 1980. Objetiva-se analisar a influência e atuação das redes na migração de 
um pequeno grupo de brasileiros, tanto nas trajetórias desses ainda no interior do Brasil, quanto 
na emigração ao Paraguai. Vale enfatizar a existência, nesse grupo de entrevistados, de dois fluxos 
migratórios, sendo um deles originário dos estados do sul e o outro do sudeste brasileiro, com 
culturas e classes sociais variadas, que migram para o estado do Paraná e após cruzar as fronteiras 
nacionais emigrando para os distritos (municípios) do departamento (estado) de Alto Paraná, no 
leste do Paraguai, dentro do mesmo período histórico. O que esses grupos tinham em comum era 
a busca por terras ou pelos arrendamentos. O trabalho justifica-se por trazer à academia trajetórias 
de vida de imigrantes, que muitas vezes não são valorizadas. O presente trabalho é um recorte da 
dissertação de mestrado.

Metodologia: Trata-se de um estudo de história oral, que se construiu a partir da coleta e 
análise de histórias de vida de e/imigrantes brasileiros residentes ou que residiam nos distritos 
do departamento de Alto Paraná. Conforme Thompson, as histórias de vida são versões de 
narrativas criadas depois de eventos, que foram utilizadas e reelaboradas pelos sujeitos, famílias 
e comunidades. As narrativas trazem elementos importantes da experiência migratória, lidando 
com a expectativa de possíveis futuros, mostrando como os migrantes souberam lidar com as 
implicações de seu deslocamento, buscando sentido nessas (THOMPSON, 2002, p. 358-359). 
Nas histórias de vida pôde-se identificar a presença e influência de redes sociais e familiares que 
incentivaram e apoiaram os processos migratórios. Para Fazito (2005), só o desejo de migrar por 
si só não leva a pessoa a migrar. O sujeito deve estar em condições ou em uma posição estrutural 
que torna possível a migração. Essa posição somente é alcançada se está inserido em redes. Já 
Mondardo, citado Warren, e afirma que as redes surgem através “de ações coletivas a partir da 
interação de rede, desde as redes mais “próximas” formadas no cotidiano, as redes primárias, 
até as redes secundárias, aquelas formadas em função da distância e/ou em função da ausência 
vinculadas a amizade, parentesco, religião, vizinhança” (2010, p.102). Nas histórias de vida 
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identificaram-se as várias trajetórias migratórias realizadas por estes imigrantes, que se tornaram 
itinerantes no interior do Brasil e do Paraguai, movidos por propagadas de ofertas de terras, em 
grande quantidade, qualidade e por um preço acessível. Além da ajuda prestada por essas redes 
na inserção desses imigrantes nos locais de destino, tanto no interior da região do Sul do Brasil, 
como na região leste do Paraguai.

Conclusão: Conclui-se que existiu uma forte influência das redes sociais, principalmente 
familiares, nas trajetórias migratórias desses sujeitos, tanto na propaganda como na solidariedade 
para com quem migrava no interior da região do Sul do Brasil e na região leste do Paraguai. 
O estudo mostra assim, o protagonismo e a agência dos imigrantes, através das articulações 
realizadas por esses ao emigrar. 

Referências: 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.

MONDARDO, Marcos Leandro. Por um pedaço de chão. A diáspora gaúcha e catarinense para o Paraná e 
a construção do território rede. TRAVESSIA - Revista do Migrante, n°66, janeiro – junho, p.101 -114, 2010.

THOMSON, Alistair. Histórias (co) movedoras: História oral e estudos de migração. Revista Brasileira de 
História, [s.l.], v. 22, n. 44, p.341-364, 2002. FapUNIFESP (SciELO). 
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Introdução: A sertralina é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina (ISRS), indicada 
para tratar sintomas de depressão, incluindo sintomas de ansiedade. Os ISRS bloqueiam a 
recaptação da serotonina, aumentando a concentração deste neurotransmissor na fenda sináptica. 
Estudos demonstram que medicamentos podem apresentar falhas nas Boas Práticas de Fabricação 
e desvios de qualidade. O trabalho objetivou avaliar a qualidade de comprimidos genéricos de 
sertralina 50 mg, distribuídos na rede pública de Casca, Círiaco, David Canabarro, Gentil, Paraí e 
São Domingos do Sul do RS usando análise térmica diferencial (DTA) e termogravimetria (TGA). 
Os métodos termoanalíticos são técnicas na qual as propriedades físicas de uma substância são 
analisadas em função de um programa de temperatura controlada. Essas técnicas são utilizadas 
no controle de qualidade, estudos de pré-formulação, estabilidade, interações fármaco-fármaco ou 
fármaco-excipiente e estudos de pureza.

Metodologia: O material para o estudo foi doado pelos municípios, totalizando 16 amostras de 
medicamentos genéricos de diferentes fabricantes e lotes, denominados de 1 a 16. A substância 
química de referência (SQR) e o medicamento de referência (Zoloft®), foram adquiridos 
comercialmente. Os comprimidos foram submetidos aos ensaios de DTA e TGA em uma 
termobalança STA 6000/PerkinElmer usando cadinhos de alumina na faixa de temperatura de 
25-600°C em taxa de aquecimento de 10°C/mín-1, com aproximadamente 4 mg de amostra, sob 
atmosfera dinâmica de N2 (100 mL/mín-1), o equipamento foi anteriormente calibrado com 
padrão de oxalato de cálcio. As curvas de DTA nos fornecem a temperatura de início de fusão 
(tonset), a temperatura do pico de fusão (tpeak) e a temperatura do final da fusão (tendset). 
As curvas de TGA nos fornecem as perdas de massa em função da temperatura (percentuais 
de perda e a tonset de degradação). Nas curvas de DTA a SQR apresentou tonset de 246.76°C, 
enquanto o Zoloft® apresentou 232.44°C. A formulação A4 (231.97°C) foi a única que apresentou 
tonset menor que o Zoloft®. As formulações A3 (232.64°C), A11 (233.45°C), A13 (234.07°C), A15 
(234.34°C) e A16 (233.84°C) obtiveram tonset próxima ao Zoloft®. As formulações A6 (242.68°C) 
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e A8 (240.10°C) obtiveram tonset mais próximas à SQR. Também, é possível verificar a presença 
de picos adicionais antes da fusão do fármaco nos genéricos e no referência quando comparados 
com a SQR, que apresenta apenas um pico antes da fusão do fármaco. O Zoloft® possui dois picos 
podendo indicar a fusão de excipientes como: fosfato de cálcio dibásico diidratado, estearato de 
magnésio e amidoglicolato de sódio, presentes na formulação. As formulações A1, A2, A3, A4, A5, 
A7, A9, A10, A11, A12, A14 e A15 possuem dois picos muito parecidos com os picos encontrados 
no Zoloft®. As formulações A6 e A8 possuem três picos que podem indicar a fusão do estearato de 
magnésio e da lactose monohidratada. As formulações A13 e A16 possuem apenas um pico, similar 
à SQR. Nas curvas de TGA a SQR obteve tonset de 256.12°C, enquanto o Zoloft® obteve 251.04°C. 
As formulações A4 (248.04°C), A6 (232.53°C), A7 (248.84°C), A8 (232.13°C), A11 (245.67°C), A12 
(248.98°C) e A16 (245.97°C) apresentaram um adiantamento de ±10°C da tonset em comparação 
com a SQR. As formulações A1 (251.56°C), A2 (250.03°C), A3 (250.77°C) e A13 (251.56°C) ficaram 
próximas ao Zoloft®. As formulações A5 (254.63°C), A9 (253.26°C), A10 (252.41°C), A14 (252.89°C) 
e A15 (253.86°C) obtiveram tonset acima do Zoloft®, mas menores que a SQR. A temperatura de 
fusão da sertralina encontrada na literatura é de 245 – 246°C, estando de acordo com o resultado 
encontrado na análise de DTA para a SQR. No entanto, os comprimidos testados, inclusive o 
referência, comparados à SQR tiveram a tonset diminuída e a presença de picos adicionais. Nas 
curvas da TGA é possível verificar que o Zoloft® e as amostras analisadas, comparados à SQR 
obtiveram um adiantamento da tonset de degradação.

Conclusão: Os estudos termoanalíticos são ferramentas úteis para determinar a influência dos 
excipientes no perfil termoanalítico do fármaco e suas possíveis interações. Neste estudo, foi 
observado que todas as formulações e a amostra de referência sofreram modificações nas faixas de 
fusão e de degradação em relação a SQR pura. Essas modificações poderão afetar a estabilidade 
do fármaco ao longo do tempo. 

Referências: BALESTRIERI, F.; MAGRÌ, A. D.; MAGRÌ, A. L.; MARINI, D.; SACCHINI, A. Application of 
differential scanning calorimetry to the study of drug-excipient compatibility. Thermochimica Acta, [S.L.], 
v. 285, n. 2, p. 337-345, ago. 1996. Elsevier BV. 

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.

FUCHS, F.D; WANNMACHER, L. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

OZAWA, T. Thermal analysis — review and prospect. Thermochimica Acta, [S.L.], v. 355, n. 1-2, p. 35-42, 
jul. 2000. Elsevier BV.
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Introdução: O carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia maligna que surge a 
partir das células do epitélio escamoso. Acomete raças de pele clara e escura, como Dálmata, 
Poodle, Bull Terrier, Boxer entre outros, além de ser mais frequente em animais com lesões de pele 
causadas pelo excesso de exposição à radiação solar, o que leva a ser uma neoplasia frequentemente 
diagnosticada em países de clima tropical, como o Brasil. Um dos meios para auxiliar no diagnóstico 
é a citologia por agulha fina, que é um exame comum na rotina da clínica de pequenos animais, 
com baixo custo e pouco invasivo quando comparado a outras técnicas de diagnóstico (RASKIN 
et al., 2012), sendo realizado com a utilização de uma agulha para esfoliar o tecido, com o objetivo 
de coletar células para posterior avaliação microscópica. Este trabalho tem como objetivo relatar 
um caso de carcinoma de células escamosas no plano nasal de um cão, com o auxílio da citologia 
no diagnóstico.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário, um canino, macho, S.R.D, 10 Kg com 9 anos 
de idade, com história clínica de periodontite há meses. O animal apresentava-se com anorexia, 
adipsia, espirros, secreção nasal e ocular serosas e presença de aumento de volume em plano nasal. 
Ao exame clínico, ainda foi visualizado região de palato duro edemaciado, com deslocamento 
da arcada dentária. Foram realizadas radiografia de crânio, coleta de material biológico para 
hemograma, e citologia por agulha fina do aumento de volume em plano nasal que se apresentou 
firme, regular, pouco delimitado, medindo aproximadamente 4,8x4,0cm, aderido e sem sinais 
de inflamação. Após a coleta, as lâminas foram coradas com panótico rápido e visualizadas 
em microscopia óptica, sendo evidenciado presença de células epiteliais individualizadas e em 
arranjos pavimentosos apresentando moderado a intenso pleomorfismo celular (células em 
diferentes estágios de maturação apresentando moderada anisocitose, citoplasma por vezes 
pouco delimitado, basofílico e apresentando vacúolos perinucleares, núcleos de cromatina 
grosseira, únicos ou binucleados, por vezes ovais/elípticos apresentando intensa anisocariose, 
macronucléolos e nucléolos angulados) algumas destas células apresentavam-se em aspecto 
“cauda de girino” e comportamento de canibalismo celular (emperipolese). Os achados citológicos 
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sugeriram uma neoplasia epitelial maligna, possivelmente um carcinoma de células escamosas. Foi 
sugerido exame histopatológico para confirmação diagnóstica. O hemograma apontou linfopenia 
grave. Há diversas formas de tratamento, dentre elas a quimioterapia, a eletroquimioterapia e a 
radioterapia, sendo esta considerada a mais eficaz (ROSOLEM et al., 2012), contudo, neste caso 
devido a posição anatômica, o caráter infiltrativo da neoplasia e a condição clínica do paciente foi 
sugerida a eutanásia.

Conclusão: O carcinoma de células escamosas apresenta crescimento lento e nem sempre 
metastático. O prognóstico varia de acordo com a localização e invasão aos tecidos adjacentes, 
sendo favorável quando diagnosticado precocemente. A citologia mostrou-se um método pouco 
invasivo e sensível, sendo uma opção viável no auxílio do diagnóstico.

Referências: RASKIN, R.E.; MEYER, D.J. Citologia Clínica de Cães e Gatos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier 
Editora Ltda., 2012, 450p. 

ROSOLEM, M.C., MOROZ, L.R. E RODIGHERI, S.M. Carcinoma de células escamosas em cães e gatos - 
Revisão de literatura. PUBVET, v. 6, n. 6, ed. 193, art. 1299, 2012.
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Introdução: O presente trabalho visa analisar a aplicabilidade da venda casada na relação 
consumerista, bem como a tutela do consumidor frente a esta prática. A pesquisa mostra-se 
relevante juridicamente e socialmente em razão das questões sociais que a envolvem, como a 
falta de transparência e da vulnerabilidade que se reveste o consumidor nas relações de consumo. 
No que concerne a metodologia, foi utilizado no presente trabalho o método de procedimento 
monográfico e o método de abordagem hermenêutico. Objetiva-se discorrer sobre a prática 
abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal, bem como 
do Princípio da Transparência aplicado à relação consumerista, considerando a vulnerabilidade 
do consumidor. A fim de solucionar e reprimir a aplicabilidade da prática abusiva: venda casada.

Metodologia: A relação de consumo define-se como toda relação em que há três elementos, 
sendo as duas partes envolvidas — o consumidor e o fornecedor — e o produto ou serviço. Nesse 
sentido, práticas comerciais “são os procedimentos, mecanismos, métodos e técnicas utilizados 
pelos fornecedores para, mesmo indiretamente, fomentar, manter, desenvolver e garantir a 
circulação de produtos e serviços até o destinatário final” (BENJAMIN, 2016, p.4). Dessa forma, a 
relação de consumo surge a partir da oferta do fornecedor de seu produto ou serviço com o intuito 
de alcançar o consumidor final, podendo esta relação ocorrer de forma idônea ou indevida. Nesse 
momento da prática comercial, o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 29 amplia a 
proteção contra as práticas abusivas para a comunidade em geral, quando equipara a consumidor 
“todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”. A Constituição Federal 
no artigo 5º, XXXII dispõe que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, 
trata-se de tutela constitucional fundamental. Além disso, o Princípio da Transparência aplicado 
às relações consumeristas encontra-se positivado no art. 6º, III, do CDC, apresenta-se como um 
dos direitos básicos do consumidor, a fim de garantir mais transparência nas relações de consumo 
e inibir práticas lesivas. Além deste dispositivo, no art. 6º, IV, do CDC: “a proteção contra a 
publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”, também 
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objetiva proteger o consumidor e embasa a boa-fé e a transparência nas práticas comerciais. A 
prática abusiva referente a venda casada está positivada no art. 39, I do CDC no que se refere 
a “condicionar o fornecimento de um produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 
ou serviço”. À vista disso, entende-se como sendo “condutas desleais que acarretam vantagens 
desproporcionais em favor do fornecedor, as quais desestabilizam a harmonização e o equilíbrio 
dos interesses dos participantes nas relações consumeristas” (LUCCA, 2016, p. 68). As práticas 
abusivas, em qualquer de suas modalidades, desequilibram a relação de consumo e lesionam o 
consumidor. A venda casada é uma prática extremamente grave, pois por meio dela o fornecedor 
lesa o consumidor se beneficiando da vulnerabilidade deste que necessita adquirir tal produto ou 
serviço. O CDC institui a vedação da aplicabilidade da venda casada visando evitar que para ter 
acesso a determinado produto ou serviço, tenha que adquirir outro que não necessita, por meio de 
imposição do fornecedor (ALVES, 2018, p.9). Destarte, a defesa do consumidor, inclusive no âmbito 
da sociedade como um todo, deve interferir nas relações de consumo e de oferecimento de produtos 
e serviços, de forma a inibir a obrigação imposta ao consumidor de adquirir compras casadas que 
não sejam de sua vontade e necessidade, amenizando a vulnerabilidade do consumidor.

Conclusão: As práticas abusivas, entre elas a venda casada, e os direitos do consumidor como 
um todo encontram-se, atualmente, protegidos e assegurados na ordem jurídica brasileira. A 
Constituição Federal e o CDC apresentam-se como meios à proteção do consumidor e inibição de 
práticas abusivas, porém para que se assegure a aplicabilidade das normas e da legislação vigente 
necessita-se de maior fiscalização.

Referências: ALVES, Geraldo Magela. Código do consumidor na teoria e na prática. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2018.

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos E. Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 
1990: das práticas comerciais. Rio de janeiro: Renovar, 2016.

BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

_______. Lei Federal n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

BRASIL. Lei no. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências.

LUCCA, Newton de. Direito do consumidor. São Paulo: RT, 2016.
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Introdução: O presente trabalho visa abordar o tema sobre Direito de Arrependimento nas 
Compras Online. A pesquisa mostra-se relevante socio juridicamente em razão do estilo de vida 
presente na sociedade contemporânea, em que os meios de comunicação estão cada vez mais 
presentes no cotidiano. Assim, as relações de consumo estão se transformando e o meio eletrônico 
está em ascensão, em razão da comodidade e da variedade de segmentos e produtos. Contudo, 
apesar dos atrativos e pontos positivos, na relação consumerista por meio eletrônico também pode 
vir a ocorrer a insatisfação do consumidor com o produto ou serviço prestado. No que concerne 
a metodologia, foi utilizado no presente trabalho o método de procedimento monográfico e o 
método de abordagem hermenêutico. Objetiva-se discorrer sobre a possibilidade de reivindicação 
pelo consumidor contra a empresa ou prestadora de serviço, bem como dos direitos assegurados 
no ordenamento jurídico vigente para a proteção do consumidor sob a ótica do CDC.

Metodologia: Contemporaneamente, com o avanço tecnológico e ampliação dos meios de 
comunicação as relações interpessoais estão se transformando, na mesma medida as relações de 
consumo e os meios para consumir também estão se transformando. Com isso, há o crescimento 
do comércio eletrônico que pode ser definido como “uma extensão do comércio convencional, 
tratando-se de um ambiente digital em que as operações de troca, compra e venda e prestação de 
serviço ocorrem com suporte de equipamentos e programas de informática, por meio dos quais 
se possibilita realizar a negociação, a conclusão e a execução do contrato, quando for o caso de 
bens intangíveis” (TEIXEIRA, 2015). Por conta dessa mudança nas relações consumeristas, torna-
se necessária a proteção dos consumidores, tendo em vista que não há uma experiência prévia com 
o produto ou serviço prestado. O Código de Defesa do Consumidor no artigo 49 caput assegura 
a possibilidade de desistência do contrato no prazo de 7 dias a contar da data da assinatura ou 
do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento 
comercial, especialmente por telefone ou domicílio. O CDC, de acordo com Carvalho (2008, 
p.135-136) “ao referir-se às contratações ‘especialmente por telefone ou domicílio’ o fez de modo 
exemplificativo (numerus apertus), razão pela qual sujeita-se também ao direito de arrependimento 
toda e qualquer contratação celebrada fora do estabelecimento comercial, o que inclui, ipso facto, 
as que venham a ser realizadas através de fax, videotexto, mala direta, e-mail, em domicílio, etc.”. 
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Em decorrência dessa proteção legislativa está o fato de o consumidor não possuir contato prévio 
com o produto, assim, a compra se embasa apenas na propaganda e publicidade da empresa, 
diferentemente do que ocorre nas lojas físicas. Além disso, o direito de arrependimento independe 
de defeito ou qualquer espécie de problema com o produto. A manifestação de vontade por parte 
do consumidor é suficiente para o arrependimento. (BESSA; MOURA, 2014). Ademais, conforme 
dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º, do Decreto 7962/13, a comunicação à instituição financeira ou à 
administradora do cartão de crédito será feita pelo fornecedor imediatamente após o exercício do 
direito de arrependimento pelo consumidor, a fim de que não seja feito o lançamento na fatura ou 
após o lançamento, o estorno seja efetivado. As despesas postais com o reenvio do produto, em 
caso de arrependimento por parte do consumidor, deverá ser arcada pelo fornecedor e não pode 
ser repassado ao consumidor. (STJ - REsp: 1340604 RJ). Destarte, a relação de consumo por meio 
eletrônico, além de ser atrativa pela comodidade, também se mostra assegurada pela legislação 
vigente. O direito de arrependimento trata-se de um mecanismo eficiente e indispensável para a 
segurança jurídica das relações consumeristas contemporâneas.

Conclusão: O CDC apresenta-se como meio essencial à proteção ao consumidor nas relações 
de consumo que ocorrem por meios eletrônicos, considerando que as compras e contratações 
efetuadas nesta modalidade baseiam-se, quase que exclusivamente, na confiança do consumidor 
no produto ofertado e na publicidade exibida, como não há um contato direto com o produto ou 
fornecedor.

Referências: BESSA, Leonardo Roscoe; MOURA, Walter José Faiad. Manual de Direito do Consumidor. 4. 
ed. Brasília/DF: Secretaria Nacional do Consumidor, 2014.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor.

CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Direito do consumidor: fundamentos doutrinários e visão 
jurisprudencial. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

STJ - REsp:1340604 RJ 2012/ 0141690-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 
Julgamento: 15/08/2013, T2–SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013

TEIXEIRA. Tarcísio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a regulamentação do 
e-commerce no Brasil. – São Paulo: Saraiva, 2015.
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Introdução: A migração no Brasil é vista desde meados de 1530 com a exploração das terras 
brasileiras, desse modo, o fluxo migratório foi se intensificando com o passar dos anos e atualmente, 
a população de migrantes só cresce, resultando em 713 mil estrangeiros residindo no país (OIM, 
2018). Atualmente, a globalização incentiva a migração, o advento dos meios de comunicação 
como internet, televisão, rádios, muitas vezes colocaram o Brasil em evidência, visto como notícia 
central, um exemplo foi as Olimpíadas de 2016, que mostrou a receptividade do país, atraindo os 
novos moradores. Na situação atual da pandemia do covid-19, assuntos derivados aos migrantes 
e refugiados ganham evidência. Políticas de enfrentamento à crise sanitária tem prejudicado 
diretamente refugiados aumentando as violações dos direitos desses indivíduos. O estudo traz 
como o método de abordagem dedutivo e com procedimento bibliográfico, para obter uma melhor 
qualidade de vida a esses migrantes. 

Metodologia: Os empasses da migração regular e segura colocada pela oclusão de fronteiras 
são, com certeza, pontos principais quando se fala na precária situação desses grupos. Entretanto, 
infelizmente, não são os únicos. A pandemia chega, tendo como exemplo, a questão da xenofobia, 
que vem se acentuando em razão da associação que está sendo feita entre o “forasteiro” e a doença. 
Característica essa, que se relaciona com as epidemias que aconteceram ao longo da história, 
potencializando a discriminação que as pessoas que migram geralmente já estão sujeitas. Os 
refugiados enfrentam também dificuldades financeiras durante o covid-19, tendo em vista que as 
ações de distanciamento escolhida pelos governos trouxeram complicações para os trabalhadores 
informais, como a venda de artesanato, prejudicando também a busca de outros meios de sustento. 
A fome e a pobreza são outros fatores que assolam os refugiados e migrantes. A população que 
anteriormente estavam aptos a se alimentar e cuidar de si mesmo estão sofrendo e enfrentando 
adversidades significativas. Um número muito grande perdeu sua única fonte de renda, tendo 
em vista que as oportunidades de trabalho sumiram, em razão das medidas de prevenção do 
Covid-19. Faz-se necessário o diálogo e aproximação do povo imigrantes com o território brasileiro, 
a fim de habituar e também possibilitar uma flexibilização na percepção brasileira para reconhecer 
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tal demanda com facilidade. Com isso, mediação é uma solução autocompositiva que não exige 
sacrifício de qualquer uma das partes, o resultado é apenas para preservar o interesse de ambos, 
com isso, o mediador é o que conduz o conflito de modo que cheguem em um acordo, podendo 
atuar qualquer pessoa capaz (não há requisitos de formação jurídica). No caso da migração, pode 
ser vista como um método mais humanizado, como forma de proporcionar conforto aos recém 
chegados, podendo intervir de forma presencial, virtual, da forma mais acessível para o migrante, 
pois a situação precária em que obriga os imigrantes a mudar de vida repentinamente se agrava ao 
chegar no país. Portanto, uma mediação focada na premissa sociocultural traz o recurso de evitar 
uma exclusão social e possibilidade de inserção mais rápida no contexto vivido, a fim de promover 
uma integração entre as culturas. Nesse ínterim, buscando trazer o primeiro contato do imigrante 
com o país atual de uma forma mais sutil, para que a sua cultura não seja violada, assim como os 
processos de familiarização com a língua, inserção no mercado de trabalho e convívio social tornem-
se mais fáceis, bem como a necessidade dos Direitos Humanos universais sejam cumpridos. Desse 
modo, como uma forma de acessibilidade, a tipologia sociocultural trouxe bons resultados onde 
o projeto de mediação foi aplicado. As entidades auscultadas referem a importância do mediador 
na resolução de inúmeras situações que, de outra forma, demorariam muito a ser resolvidas, pela 
proximidade que este consegue com a população alvo. 

Conclusão: Conclui-se que a vulnerabilidade que os refugiados estão enfrentando mediante a 
pandemia e como a mediação pode ser útil ao imigrante. Verifica-se, a imprescindibilidade de 
políticas públicas, para combater a atual crise, a fim de destruir barreiras e colocar o indivíduo na 
sociedade, visando realmente sua condição como sujeito digno de todos os direitos que um ser 
humano tem e merece.

Referências: ACNUR. ACNUR e WFP alertam para fome e desnutrição de refugiados na África durante 
pandemia. 2020. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2020/07/10/acnur-e-wfp-alertam-
para-fome-e desnutricao-de-refugiados-na-africa-durante-pandemia/. Acesso em: 24 nov. 2020.

CORREA, Raquel Pradini; CENTA, Marcela Milano. Mediação sociocultural, uma maneira coesa de inserir 
imigrantes refugiados na sociedade. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/migracoes/28305-
mediacao-sociocultural-- uma-maneira-coesa-de-inserir-imigrantes-e-refugiados-na-sociedade/ Acesso 
em: 12 de setembro de 2020. 

Organização Internacional para Migrações. Relatório 2016.
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Introdução: A necessidade de políticas sociais que acolham os transferidos de outra instituição 
para a UPF é de suma importância, visto que, por seguirem datas já tardias ao adentrar na 
universidade, acabam perdendo aulas interativas para conhecer seus colegas, logo, ficam fora 
de grupos e sentem-se deslocados na universidade. Desse modo, a elaboração da tal política 
do estudante feita justamente pelos mesmos, trouxe um local de fala que muitas vezes passava 
despercebido, a escuta e atendimento de tais necessidades dos universitários foram atendidas 
na medida do possível e executada na minuta da qual. Assim, o sentimento de pertencimento e 
protagonismo começa a ganhar forma na medida que as pautas são executadas. 

Metodologia: Nesse hiato, mesmo com os impasses causados pela pandemia, e a falta do contato 
presencial, a construção da minuta da política dos estudantes trouxe um sentimento ainda maior 
de frustação para quem sequer pôde conhecer a universidade. O contato com colegas de curso 
tornou-se quase inexistente, às vezes apenas pela foto de perfil da reunião online. Logo, estudantes 
transferidos de outras instituições são lesados em dobro, por chegarem dias após o início das 
aulas e muitas vezes sem participar de nenhuma atividade de integração. Portanto, o processo 
de construção de vínculos se torna especialmente desafiador, algo fundamental na trajetória 
acadêmica, desenvolvendo uma falta de interesse e falta de participação. Logo, a permanência na 
universidade torna-se difícil ao aluno que não se sente pertencente à instituição de ensino. Consoante 
a isso, o desenvolvimento dessa política tão importante iniciou por um grupo de WhatsApp com 
estudantes voluntários e bolsistas. A vontade de elaborar algo mostrou a força de vontade de cada 
um, reuniões feitas pelo Google Meet sempre lotadas, pautas importantes, organização impecável, 
divulgação e finalmente, a produção. Assim, a oportunidade de escuta para todos os estudantes 
que preencheram um formulário para a participação foi de extrema importância, pois reuniões 
para debater as pautas eram organizadas pelos alunos para outros alunos, sendo assim, não havia 
nenhuma “autoridade” maior que nós mesmos, de igual para igual. Dessa forma, a sensação de 
que a universidade, por maior que seja, trouxe uma aproximação dos alunos de diversos cursos 
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com o mesmo objetivo, o protagonismo. Outrossim, os pilares que constituem a Política do 
Estudante da UPF, buscam justamente objetivos que reforcem o acolhimento do universitário na 
instituição. A preocupação da Universidade com o aluno é uma pauta reforçada e incentivada na 
política, a problemática do estudante transferido que se sente deslocado será combatida com várias 
estratégias pensadas de aluno para aluno, transferidos quase formados para transferidos recém-
chegados. E, com a aplicação das quais, resultarão no sentimento de pertencimento e acolhimento, 
que, estimularão a formação crítica e participação em projetos, pesquisas e etc.

Conclusão: Conclui-se que o sentimento de pertencimento à universidade é de extrema 
importância para trajetória do acadêmico. Desse modo, com a implementação da política do 
estudante UPF, os alunos puderam ter um local de fala efetivo, que agora, transformado em 
documento, trará movimentos integrativos e informativos, afim de reduzir o sentimento de “cair 
de paraquedas” na instituição.

Referências: Método dedutivo.
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Introdução: Para que o professor esteja atualizado é importante continuar investindo em sua 
formação. Devido o avanço da tecnologia a sociedade vem mudando rapidamente, portanto, 
para que o professor seja um bom profissional, deve se modernizar. Isto por sua vez se reflete em 
benefícios para os estudantes. Muitas pesquisas mostram que os professores da Educação Básica 
(EB) enfrentam problemas para abordar conteúdos relativos à Educação Ambiental. Os resultados 
preliminares desta pesquisa mostram que os professores entrevistados não receberam formação 
no quesito EA. E não se sentem preparados para abordar estes conteúdos, mas acham os conteúdos 
de extrema importância. Isto indica a necessidade deles participarem em cursos de formação 
continuada. O objetivo do presente trabalho visou averiguar as necessidades dos professores da 
EB de 9 cidades do interior do RS quanto à abordagem de conteúdos da EA com o intuito de poder 
auxilia-los fornecendo-lhes material instrucional relativo a ditos conteúdos. 

Metodologia: Nascidos dos objetivos de desenvolvimento do milênio, um esforço global em prol 
da igualdade socioeconômica, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável foram estabelecidos 
na conferência das Nações Unidas em Nova Iorque em setembro de 2015, expandindo para novas 
áreas como as mudanças climáticas e consumo sustentável. Dentre os 17 objetivos, este trabalho 
foi elaborado interligando, principalmente o 4º, que está relacionado à educação, o 6º (água e 
saneamento), 12º (consumo e produção responsáveis) e 13º (ação contra a mudança global do 
clima), resultando em um foco na educação ambiental, deste modo, incentivando os professores 
a entregar uma educação que cumpre com as metas estabelecidas na agenda 2030. (ONU,2015) 
Visando os objetivos acima, um grupo de cinco acadêmicos da UPF, do curso de física, realizaram 
uma pesquisa sobre EA com professores de escolas de municípios vizinhos da cidade de Passo 
Fundo. A pesquisa foi iniciada em 2020 aplicando um questionário que objetivava identificar 
qual a necessidade, a forma e a motivação com que a EA é abordada nas escolas. A maioria dos 
entrevistados se sentiram despreparados ao falar de tal assunto e julgaram que seria favorável a 
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um auxílio sobre esse tema. Então realizou-se um segundo questionário, desta vez, com a intenção 
de elaborar um curso de formação continuada sobre EA. O mesmo seria preparado com base 
nos apontamentos destacados nas respostas ao questionário. Para destacar ideias sobre temas que 
poderiam ser debatidos. Mas pelo imprevisto causado pela pandemia, não foi possível realizar o 
curso. Assim, no primeiro semestre de 2021, visto que os professores estavam muito interessados 
em algum tipo de auxílio, foi decidido pelo grupo preparar material instrucional sobre os temas da 
EA mais relatados no questionário (reciclagem, separação do lixo, consumo consciente, poluição, 
agrotóxicos, reutilização da água da chuva e queimadas.) para entregar para os participantes da 
pesquisa. Pensando na aplicabilidade do material instrucional e tendo em vista que a maioria dos 
professores não recebera formação sobre EA no curso de graduação, pesamos em elaborar um 
material instrucional. Neste, pretende-se que os professores possam ampliar os seus conhecimentos 
sobre os temas da EA por eles destacados no questionário. Pretende-se também que o material 
seja um auxílio para a preparação e execução de aulas para abordar esses conteúdos. Para 
contemplar esta tarefa planeja-se que o material instrucional: a) contemple os temas escolhidos em 
textos elaborados a partir de documentos de referência que exponham informações confiáveis e 
atualizadas; b) sugira um conjunto de atividades didáticas tais como: vídeos, podcasts, acessos a 
hipertextos, leituras de artigos, atividades de campo, entre outras, de forma que o professor possa 
escolher e adaptar as atividades e repassa-las para os alunos. Ou seja, o material instrucional será 
bem flexível e prático. 

Conclusão: Dessa forma, o destino deste trabalho depende exclusivamente da avaliação 
dos professores, o material instrucional foi enviado para todas as escolas que participaram do 
questionário sobre a educação ambiental. O material ainda está em fase de testes e avaliação 
dos professores, para que assim ele esteja completo e de agrado da maioria dos professores que 
participaram do questionário. 

Referências: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). 
Acompanhando a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: subsídios iniciais do Sistema 
Nações Unidas no Brasil sobre a identificação de indicadores nacionais referentes aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável/ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Brasília: PNUD, 
2015. Disponível em <http://www.agenda2030.com.br/sobre/> Acesso em 21.jul.2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.
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Introdução: A presente pesquisa tem por objetivo analisar com maior profundidade a nova 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tendo em vista as mudanças nas relações de consumo 
com a popularização da internet, as constantes mudanças na forma em que se dá a comunicação, 
efetuam-se negociações para aquisição de produtos e serviços, bem como a propagação do acesso 
à informação por mais pessoas. A regulamentação da proteção de dados se fazia necessária no 
Brasil, principalmente após a universalização da internet no País. Para tanto, o estudo desta nova 
legislação é de suma importância, a fim de que seja evidenciado o importantíssimo dever desta Lei 
sob o prisma constitucional, visando garantir aos cidadãos o devido respeito e sigilo na forma de 
utilização, difusão e armazenamento até o término do tratamento dos seus dados.

Metodologia: A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei n. 13.709/2018, nasceu de 
uma necessidade do País em adaptar-se a uma nova era, na qual os dados dos consumidores 
possuem um valor altíssimo nas relações de consumo. Para tanto, mostrou-se necessário que, 
além da norma conhecida como Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), fosse elaborada nova 
regulamentação que circunstanciasse as formas de obtenção, armazenamento e distribuição dos 
dados dos consumidores brasileiros. Preliminarmente cabe destacar que as inovações trazidas pela 
LGPD têm enorme responsabilidade em relação à proteção do consumidor. A legislação em estudo 
visa manter-se apegada ao Estado Democrático de Direito, garantindo alguns direitos e deveres 
das partes. Os princípios legais em questão têm como propósito a garantia de uma interpretação 
livre e desembaraçada da Lei, respeitando as garantias individuais e coletivas da Constituição 
Federal de 1988. Em relação a necessidade de defesa do consumidor, tendo em vista sua presumida 
vulnerabilidade, giza-se o entendimento de Blum, no sentido de que “[...] o consumidor que em 
uma relação de consumo tiver seus dados eventualmente coletados pelo fornecedor sem perceber 
o fato e, portanto, anuir a esta conduta, estará em situação de vulnerabilidade técnica [...]” (2018, 
p. 61). Não obstante o entendimento acima mencionado, pode-se verificar a necessidade da LGPD 
sob o prisma legal, visto que as relações entre consumidor e fornecedor devem ser reguladas para 
que haja maior equilíbrio na relação. Este é outro princípio implícito no Código de Defesa do 
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Consumidor, que tem como finalidade a tentativa de trazer equidade à relação de consumo, pois 
é evidente a posição desvantajosa que o consumidor ocupa. Os princípios existentes em ambas as 
legislações são similares, dentre eles podem ser citados: limitação, transparência, formação, ciência, 
segurança, educação e exceção, estes são temas abordados nas duas legislações de forma análoga. 
Assim, as legislações se complementam e também fortalecem a defesa do consumidor, visto que 
ambas as leis possuem um dever de defesa e regulação das relações entre os entes públicos e 
privados e o usuário de seus respectivos serviços. Por conseguinte, observa-se que a LGPD busca, 
em consonância com o CDC, acompanhar e regular as relações decorrentes da modernização 
das relações de consumo. Dito isso, afere-se a necessidade de aplicação subsidiária do Código 
de Defesa do Consumidor à Lei Geral de Proteção de Dados, visando garantir a efetividade da 
nova legislação. Ressaltasse o princípio da boa-fé, que, mais uma vez, é evidenciado na legislação 
brasileira, agora na principal norma em relação ao direito do consumidor. Por isso, é de acentuada 
importância sua observância em quaisquer que sejam as situações em que haja necessidade de sua 
execução, sendo que a boa-fé objetiva, no presente momento, se dará em toda a relação, do início 
ao fim.

Conclusão: Sendo assim, pode-se observar a incessante busca em garantir não só a proteção 
do consumidor, mas também a aplicação conjunta das legislações pertinentes. Neste sentido, a 
aplicação do CDC, em consonância com a legislação que tutela os dados pessoais no Brasil, possui 
severa importância para garantir a efetiva defesa do consumidor relativamente aos vínculos 
tutelados pela LGPD.

Referências: Planalto. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 
Congresso Nacional, 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/
lei/L13709.htm>. Acesso em: 20 out. 2020.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 
mar. 2021

BLUM, Rita Peixoto Ferreira. O Direito à Privacidade e à Proteção dos Dados do Consumidor. São Paulo: 
Almedina, 2018.

PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). 1. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2019.
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Introdução: As microalgas apresentam potencial uso em diversas linhas de produção, porém, 
um dos obstáculos para o uso em escala industrial, juntamente com a baixa produtividade, é o alto 
custo de cultivo, devido, entre outras questões, ao uso de meios nutricionais sintéticos. Diversos 
estudos vêm buscando meios de cultura alternativos, uma possibilidade sendo o uso de efluentes, 
com o simultâneo tratamento do mesmo, o que leva a uma valoração do efluente e a um benefício 
ambiental (MAGRO et al., 2021). Dentre os compostos intracelulares, que determinam qual será o 
uso da biomassa microalgal, estão as proteínas, produzidas em grande parte a partir de compostos 
nitrogenados presentes no meio de cultura. Com isso, o presente trabalho avaliou o comportamento 
da microalga Spirulina platensis LEB 52 cultivada com adição de efluente de bovinocultura em 
relação ao consumo de compostos nitrogenados e composição proteica intracelular.

Metodologia: Os cultivos foram conduzidos durante 15 dias em quatro raceways com volume 
de trabalho de 10L, em estufa com temperatura controlada entre 20 ºC e 30 ºC e iluminação natural, 
localizada no Campus I da UPF (28°13’40.0”S 52°23’23.7”W). Aos raceways adicionou-se meio de 
cultivo Zarrouk na concentração de 20 % (ZARROUK, 1966) e inóculo de Spirulina platensis LEB 
52 (adaptado às condições ambientais da estufa e a baixas concentrações do efluente (1 %)) para 
obter uma concentração microalgal inicial de aproximadamente 0,2 g/L. Conduziu-se o cultivo até 
essa concentração ser de aproximadamente 0,5 g/L (dia 0), então adicionou-se 10 % de efluente de 
bovinocultura (previamente filtrado em algodão e submetido a congelamento e descongelamento) 
proveniente do processo de biodigestão de esterco bovino para geração de energia de uma 
propriedade na cidade de Vacaria (RS), que apresentou teor de nitrogênio total de 388,71 mg/L. 
Conduziu-se o processo em regime descontínuo alimentado, adicionando-se 10 % de efluente nos 
dias 0, 5 e 10. Anteriormente às adições de efluente, foram retiradas amostras dos raceways, exceto 
no dia 0, em que foram coletadas após a adição de efluente. As amostras foram centrifugadas, 
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armazenou-se o sobrenadante congelado para posterior determinação de nitrogênio total por 
kjeldhal (APHA; AWWA; WEF, 1998), o precipitado (biomassa) foi seco em estufa e armazenado 
congelado para posterior rompimento celular por ultrassom e determinação de proteínas (LOWRY 
et al., 1951). Na Figura 1 observa-se que, com algumas exceções, em sua maioria os raceways 
mantiveram valores próximos de teor de proteínas nos dias 0 e 5, diferenciando completamente os 
valores no dia 10. No dia 15 os raceways 1 e 2 apresentaram valores estatisticamente iguais entre 
si, e diferentes dos raceways 3 e 4, os quais apresentaram valores estatisticamente iguais entre 
si. Essas diferenças observadas entre os raceways, apesar de terem sido conduzidos da mesma 
forma, podem ser devidas ao posicionamento deles interferir na luminosidade, apesar de estarem 
um ao lado do outro, a estrutura da estufa e as construções adjacentes podem ter criado zonas 
de luminosidade diferentes, levando a condições de estresse celular diferentes. Os raceways 1 
e 2 estavam mais próximos da porta, a abertura desta e a entrada de vento pode ter levado a 
mudanças de temperatura dos raceways. Existe a possibilidade das bombas submersas utilizadas 
para a agitação não terem sido muito eficientes em alguns dos raceways, seja por entupimento ou 
perda de capacidade, levando a mudanças na agitação e acesso a certos nutrientes, o que levaria a 
mudanças de composição intracelular. Na Figura 2 observa-se considerável consumo de nitrogênio 
até o dia 10, com aumento do teor no dia 15, isso pode ser devido à adição periódica de efluente, 
que eleva a concentração de nitrogênio no meio de cultivo, e provavelmente com o estresse celular, 
o consumo de nitrogênio diminuiu, mantendo valores maiores que dos dias 5 e 10.

Conclusão: A microalga em questão, nas condições estudadas, conseguiu crescer no meio com 
adição de efluente e consumir fontes nitrogenadas, alcançando teores proteicos máximos próximos 
a 40 %. Assim, a adição do efluente estudado a meios de cultivos microalgais convencionais pode 
ser uma alternativa para reduzir custos de cultivo e carga de nitrogênio do efluente. Agradecemos 
o apoio da bolsa Pibic/CNPq.

Referências: APHA; AWWA; WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20 
ed., Washington: APHA/AWWA/WEF, 1998.

LOWRY, O. H.; ROSEBROUGH, N. J.; FARR, A. L; RANDALL, R. J. Protein measurement with the Folin-
Phenol reagent. The Journal of Biological Chemistry, v. 193, p. 265-275, 1951.
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biomass. Bioenergy Research, 2021.

ZARROUK, C. Contribution à l’étude d’une cyanophycée: Influence de divers facteurs physiques et 
chimiques sur la croissance et la photosynthèse de Spirulina maxima. 1966. Tese (Ph.D) - Université de 
Paris, Paris, 1966.
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Introdução: O bioetanol é uma das alternativas aos combustíveis fósseis, que são responsáveis 
por parte da poluição atmosférica. O bioetanol pode ser produzido utilizando materiais amiláceos, 
com possível uso de biomassa microalgal como complemento nutricional para a levedura. Como 
vantagens do uso de microalgas em relação a matérias primas convencionais para a produção 
de etanol, estão a não competição por terras agricultáveis e o uso de CO2 do ambiente em 
seu crescimento (REMPEL et al., 2018). O bioetanol é produto do metabolismo de leveduras, 
necessitando-se pré-tratamento do material amiláceo e da biomassa microalgal, com rompimento 
celular e sacarificação (hidrólise) para disponibilizar açúcares redutores (AR) para a levedura 
(REMPEL et al., 2018). Com isso, o presente trabalho realizado na disciplina de engenharia 
bioquímica, avaliou a produção de bioetanol tendo como substrato amido de milho suplementado 
com biomassa da microalga Spirulina sp. LEB 18.

Metodologia: A primeira etapa foi o rompimento celular para liberar os compostos intracelulares 
via congelamento e descongelamento (REMPEL et al., 2018) de mistura de 1,5 L contendo 5% de 
biomassa e 15% de amido de milho diluída em tampão fosfato pH 5,5. Posteriormente, foi realizada 
a sacarificação por 24 h adicionando as enzimas &#945;-amilase (Avantec Pro S) no tempo inicial e 
amiloglucosidase (Spirizyme Ultra XHS) após 2 h. O hidrolisado obtido anteriormente foi dividido 
em dois erlenmeyers com 500 mL de hidrolisado em cada e teve seu pH ajustado com ácido acético 
para valores entre 4,5 e 5,0 e esterilizado em autoclave. A levedura utilizada foi a Saccharomyces 
cerevisiae (Innova Fit) liofilizada. A levedura e as enzimas foram doadas pela empresa Ampla 
Performance Industrial. A levedura foi hidratada (1 g em 25 mL de água destilada) e aclimatada 
em banho termostático a 35 ºC por 20 min. Ao hidrolisado foi adicionado 0,5 mL de inóculo de 
levedura, e mantido em estufa a 30 ºC. Foram coletadas amostras no tempo inicial, e a cada 24 h 
para determinação de AR por método descrito por Miller (1959) após precipitação de proteínas, da 
concentração de levedura por contagem em câmara de Neubauer, e da concentração de etanol por 
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método descrito por Salik e Povh (1993). Também foi calculada a eficiência na formação de etanol 
(? (%)) pela Equação 1. Na Figura 1 observa-se a concentração de AR ao longo da fermentação, 
comparando os biorreatores, percebe-se que no biorreator 2 ocorreu a diminuição da concentração 
de AR, indicando o consumo de AR pela levedura, e ao comparar o tempo entre 72 h e 96 h, os 
valores de AR se mantiveram estatisticamente iguais. Também percebe-se que são os tempos com 
declínio mais acentuado na Figura 2, a ausência de consumo de AR e a diminuição da concentração 
celular podem indicar que entre esses tempos não haviam ou eram poucas as células de levedura 
vivas. A Figura 3 apresenta a concentração de etanol ao longo da fermentação, verificando-se 
que ocorreu produção de etanol somente no biorreator 2, atingindo concentrações de 7,7±0,61 
g/L no tempo de 72 h, e diminuindo para 5,12±0,12 g/L no tempo de 96 h. No biorreator 1, não 
foi observado crescimento celular significativo, nem consumo de AR, consequentemente não foi 
detectada produção de etanol, o que pode ter ocorrido por erros durante seu preparo, como a 
adição de NaOH para correção de pH, o que não ocorreu no biorreator 2. A eficiência na formação 
de etanol no biorreator 2 no tempo de 72 h (maior concentração de etanol) foi de 19,7% ± 1,56, uma 
hipótese para o que pode ter ocorrido, é a entrada de oxigênio devido à abertura do biorreator 
durante a coleta de amostras, esse oxigênio presente pode ter levado a Saccharomyces cerevisiae, 
um microrganismo aeróbio facultativo, a realizar a rota metabólica de respiração aeróbia, visto 
que foi possível visualizar a presença de gás no biorreator e o crescimento celular. Também existe 
a possibilidade de erros durante a análise da concentração de etanol. 

Conclusão: A fermentação realizada com o substrato descrito é possível, verificando-se a 
capacidade da biomassa algal servir de fonte de nutrientes para a levedura, além do carbono 
sacarificável. A baixa formação de etanol pode ser devido aos erros metodológicos apontados. 
Para a obtenção de conclusões mais concretas, estudos analisando esses erros seriam necessários. 
Agradecemos o apoio da bolsa Pibic/CNPq.

Referências: HANG, Y. D.; LEE, C. Y.; WOODAMS, E. E.; COOLEY, H. J. Production of alcohol from apple 
pomace. Applied and Environmental Microbiology, v. 42, p. 1128-1129, 1981. 
MILLER, G. L. Use of de dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical 
Chemistry, v. 31, p. 426-428, 1959.

REMPEL, A.; MACHADO, T.; TREICHEL, H.; COLLA, E.; MARGARITES, A. C.; COLLA, L. M. 
Saccharification of Spirulina platensis biomass using free and immobilized amylolytic enzymes. 
Bioresource Technology, v. 263, p. 163-171, 2018.

SALIK, F. L. M.; POVH, N. P. Método espectrofotométrico para determinação de teores alcoólicos em 
misturas hidroalcoólicas. In: Congresso Nacional da STAB, 1993, Águas de São Pedro, SP, p. 262-266.
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Introdução: O presente trabalho visa analisar a obrigatoriedade da contratação do Seguro de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas 
Transportadas ou Não (DPVAT). Justifica-se a importância da pesquisa visto que, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil, no ano de 2020, possuía uma frota 
de 107.948.371 veículos, sendo que todos os detentores de veículos, são obrigados a pagar o prêmio 
do respectivo seguro. Objetiva-se compreender a contribuição exigida às pessoas, tendo em vista 
que, proprietárias ou não de veículos, estão suscetíveis a utilizar o Seguro DPVAT, uma vez que 
nenhum cidadão está livre de sofrer um sinistro. Esse fator comprova que, grande parcela da 
população brasileira, direta ou indiretamente, está vinculada a este seguro. Logo, a problemática 
que se impõe é analisar se a obrigatoriedade da contratação do Seguro DPVAT, concretiza a 
garantia do direito fundamental de proteção social.

Metodologia: A polêmica acerca do Seguro DPVAT ganhou força nos últimos anos. Com o 
objetivo de dissecar essa contenda, o estudo em tela utiliza-se do método monográfico, o qual 
dedica-se ao estudo de grupos e instituições. Na presente situação, o estudo se debruça sobre 
o Seguro DPVAT. Dessa forma o método monográfico permite analisar esse instituto, tornando 
possível adentar em suas especificidades e constatar, ao final, sua eficácia e necessidade. No tocante 
ao sistema de abordagem, optou-se por adotar o método hermenêutico, visto que melhor se adapta 
às diretrizes estabelecidas para o presente projeto. O embate acerca do Seguro DPVAT ganhou força 
nos últimos anos. A partir de 2015 teve início operações da Polícia Federal para combater fraudes 
na esfera administrativa e judicial relativas ao pagamento do seguro. Em 2017, o Ministério Público 
de Minas Gerais atestou sobre possíveis fraudes no pagamento de indenizações do seguro. Entre 
os anos de 2016 e 2019, o Tribunal de Contas da União apresentou acórdãos com recomendações 
sobre o modelo adotado pelo DPVAT, não descartando possíveis alterações no modelo de gestão 
de recursos. No ano de 2019, o então presidente Jair Messias Bolsonaro elaborou uma medida 
provisória (MP 904/2019) que extinguia o seguro DPVAT, tendo como fundamentos a ineficiência 
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do instituto somado ao fato de não ser permitido ao consumidor (segurado) a possibilidade de 
escolha sobre a contratação. Conforme constata Tartuce, os contratos de seguro, em seu grande 
predomínio, fundam-se na espécie de adesão. Utiliza-se essa modalidade de contrato visto que 
o seguro, via de regra, é um contrato celebrado em massa. Nos contratos de adesão, apenas uma 
das partes (no caso a seguradora), elabora as cláusulas contratuais, cabendo à outra parte apenas 
exercer a faculdade que lhe é garantida por lei, decidir se contrata ou não o respectivo seguro. 
Justifica-se a utilização dessa classe contratual objetivando a facilidade e a celeridade, tendo em 
vista o elevado número de demanda por esse gênero contratual. Não obstante, há casos em que não 
é concedido à parte o direito de escolha sobre a contratação ou não do seguro. A exemplo disso, 
tem-se o DPVAT (2020, p. 738). Discordando da MP, o partido Rede Sustentabilidade (REDE) 
ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). “A ADI é a ação de controle abstrato, de 
competência do Supremo Tribunal Federal, que tem por fim declarar a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo em tese federal, estadual e distrital no exercício de competência legislativa 
estadual” (PADILHA, 2019, p. 177). Na ADI, foi alegado que a MP 904/2019, a qual previa a 
extinção do seguro DPVAT, teria infringido dispositivos legais. Dentre eles, destaca-se a ausência 
dos principais requisitos que justificam a elaboração de uma medida provisória, a relevância e 
urgência, o que estaria transgredindo o Art. 62 da Constituição Federal de 1988.

Conclusão: O Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou inconstitucional a MP 904/2019. 
O relator abordou a ausência dos requisitos de relevância e urgência, justificadores da elaboração 
de uma medida provisória. Ademais, ressaltou a importância do repasse dos valores pelo Seguro 
DPVAT, o qual estaria cumprindo seu papel como instrumento de concretização da proteção social.

Referências: TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 15. 
ed. São Paulo: Grupo Gen, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/
books/9788530989347/epubcfi/6/50%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml24%5D!/4/20/4/1:4%5B...%-
2C%5E).%5D>. Acesso em: 04 abr. 2021.

IBGE. Frota de Veículos. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/22/28120>. 
Acesso em: 17 abr. 2021.

PADILHA, Rodrigo. Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019. Disponível em:<https://
integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988319/epubcfi/6/34%5B%3Bvnd.vst.
idref%3Dchapter06%5D!/4/794/4%400:0>. Acesso em: 18 jun. 2021.
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Introdução: A tecnologia digital está avançando rapidamente na odontologia e isso está facilitando 
o desenvolvimento de determinadas tarefas, em menor tempo, com menor custo e com maior 
previsibilidade (VAN NOORT, 2012). A aplicação de desenho auxiliado por computador (CAD- 
computer aided design) e a fabricação assistida por computador (CAM- computer aided machining 
ou manufacturing) ganhou ampla aceitação na odontologia e isso levou ao desenvolvimento de 
novos materiais e também do processo de digitalização e automação na fabricação de restaurações e 
estruturas. Com isto, o objetivo do presente estudo é caracterizar um polímero usado na fabricação 
por impressão 3D de restaurações provisórias e dentes artificiais para prótese removível, avaliando 
propriedades relevantes para aplicação clínica, e comparar com as mesmas propriedades de uma 
resina bis-acrílica (RBA) e uma resina acrílica termo polimerizável (RATP).

Metodologia: Foram fabricados 60 corpos de prova (CP) para cada material (3D, RBA, e RATP) 
que foram avaliados para resistência à flexão (?f) por três pontos e módulo de elasticidade (E) de 
acordo com a norma ISO 10477:2020. Metade dos CP (n=30) foram testados 24 h após a fabricação 
(imediatos) e o restante (n=30) foram armazenados em água 37 o C por 6 meses (mediatos) antes 
dos testes que foram realizados em máquina de ensaio universal (Emic-Instron), imersos em água 
37±1 o C, com taxa de deslocamento constante de 1±0,3 mm/min até a fratura. Para os ensaios 
de sorção (Wsp) e solubilidade (Wsl) os CP (n=5) foram armazenados em dessecador e estufa, 
pesados em balança analítica diariamente até alcançar estabilidade de peso (m1). Na sequencia os 
CP foram imersos em água destilada por 7 dias e pesados novamente (m2), seguido pelo processo 
de secagem (m3), possibilitando o uso das equações de Wsp e Wsl. Para biocompatibilidade (ISO 
10993-1:2018), os CP (n=10) foram colocados em contato com fibroblastos de camundongo L929 em 
meio de cultura de células de DMEM e os valores de absorbância espectral indicaram a viabilidade 
celular. Com a ausência de normalidade dos dados (Shapiro-Wilk) de ?f e E, os valores foram 
analisados utilizando Kruskal Wallis e Student-Newman-Keuls (&#945;=0,05). Testes de Student t 
(&#945;=0,05) foram utilizados para avaliar a influência do armazenamento em água. Os dados de 
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?f também foram submetidos a análise de Weibull (&#945;=0,05). Os valores de biocompatibilidade 
foram avaliados por ANOVA de um fator e Tukey (&#945;=0,05). Os valores de ?f do 3D foi, 
inicialmente, inferior a RATP, mas após 6 meses de armazenamento em água a ?f do 3D foi superior 
a RATP. A RBA mostrou os menores valores de ?f e E nos testes imediatos e mediatos. Apesar de 
apresentarem valores de Wsp e Wsl diferentes, todos os materiais mostraram valores abaixo do 
limite máximo descrito na norma ISO. Na biocompatibilidade a viabilidade celular testada foi 
detectada pelos ensaios de SRB e MTT. No SRB os valores percentuais de viabilidade celular para 
o RATP (71,94 ± 11,82%) foram significativamente menores que para 3D (92,88 ± 11,36%) e RBA 
(90,85 ± 11,60%). A análise do MTT não mostrou diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos (p>; 0,05).

Conclusão: Considerando os materiais avaliados e os resultados obtidos, esse estudo sugere que 
as estruturas obtidas por impressão 3D apresentam comportamento biomecânico adequado para 
serem utilizadas como restauração provisória e dente artificial para prótese removível, e indica a 
importância e necessidade de realizar mais estudos relacionados com estes materiais, validando as 
suas indicações clinicas.

Referências: INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION, ISO-10477: Dentistry - 
Polymer-based crown and veneering materials, 2020.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION, ISO-10993-1: Biological 
evaluation of medical devices, 2018.

VAN NOORT, R. The future of dental devices is digital. Dental Materials, v. 28, n. 1, 
p. 3–12, 2012.
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Introdução: Os suínos são hospedeiros naturais de diversos tipos de vírus, muitos dos quais pouco 
conhecidos. O torque teno vírus suíno (TTSuV), Cyclovirus (CyCV) e Bocavírus porcine (PBoV), 
por exemplo, são vírus com material genético DNA de fita simples (ssDNA), não envelopados, e 
que tem sido encontrado com frequência em diversas espécies animais. Em suínos, há pelo menos 
2 tipos de Torque teno vírus (TTSuV-1 e TTSuV-2) e, até o presente, não existe nenhuma patologia 
conhecida associada à infecção por estes vírus. A detecção do TTSuV1 e 2, e também do CyCV e 
PBoV, tem sido feita por meio da PCR em tempo real (qPCR) ou convencional em amostras de DNA 
extraídas do soro ou fezes. Nesse estudo, nosso objetivo foi padronizar uma técnica de diagnóstico 
molecular por meio da reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex (mPCR) para detecção do 
TTSuV1 e 2, CyCN e PBoV. Os resultados obtidos até o presente destacam o desenvolvimento da 
PCR uniplex e posterior mPCR para TTSuV1 e 2.

Metodologia: As amostras de DNA, extraídas de soro e fezes de suínos, foram gentilmente 
cedidas ao Laboratório de Microbiologia e Imunologia Avançada da UPF por uma empresa 
especializada no diagnóstico de patologias suínas. Amostras obtidas de leitões da maternidade, 
creche, suínos de terminação e matrizes foram incluídas no estudo. Os primers para amplificação 
do TTSuV 1 e 2, CyCV e PBoV foram selecionados a partir de estudos anteriores (Kekarainen et 
al., 2006; Leme et al., 2013) e com base na sequência genética destes vírus disponível no GeneBank 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Inicialmente, foram padronizadas as reações para 
amplificação individual para TTSuV1 e TTSuV2 conforme protocolo prévio (Segalés, et al., 2009). 
Ao protocolo, foi necessário ajustar os padrões de concentração de primer e temperatura de 
anelamento. Posteriormente, a reação foi padronizada para amplificação de ambos os TTSuV. A 
padronização do PCR uniplex para ambos os vírus foi alcançada após várias repetições, alterando 
a temperatura e a concentração de primer. A quantidade de primer utilizada foi gradativamente 
reduzida, pois no momento da leitura se observou acúmulo de primer. A reação da PCR teve 
como volume final 25 ?l para uma única amostra contendo 12.5?l de PCR Master Mix 2x, 0.2?l 
de cada primer (10 µM), 6.7?l de H2O para PCR e 5?l de DNA. A reação de amplificação foi 
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realizada no termociclador a 94ºC durante 5 minutos para desnaturação, seguido de 50 ciclos a 
94ºC/15s, 58ºC/20s e 72ºC/30s e extensão final a 72ºC por 5 minutos. As amostras amplificadas 
foram analisadas por meio da eletroforese em gel de agarose 2.5%. Após a padronização da PCR 
uniplex para TTSuV1 e 2, realizou-se o mPCR, na qual os primers para ambos os patógenos foram 
utilizados na mesma reação. O desenvolvimento da mPCR só foi possível devido às condições do 
PCR uniplex para cada vírus serem as mesmas, de tal forma que a temperatura de anelamento 
utilizada foi de 58ºC e a concentração final de primer foi de100 pM. O tamanho esperado para 
os fragmentos amplificados foi de 305 e 252 pares de base para TTSuV1 e 2, respectivamente. 
Após a padronização, 53 amostras de DNA foram testadas e destas apenas 13 não amplificaram o 
material genético para ambos os vírus, ou seja, obtiveram resultado negativo. Dentre as amostras 
positivas identificadas através do mPCR, 24 foram para TTSuV1, enquanto 14 tiveram o material 
genético amplificado para ambos os vírus. Somente 2 amostras foram positivas exclusivamente 
para TTSuV2. Para os próximos ensaios serão incluídos os primers para a amplificação do CyCV 
e PBoV.

Conclusão: O teste de mPCR para diagnóstico de viroses em suínos foi padronizado para 
TTSuV 1 e 2 e indicam maior prevalência e ampla disseminação do TTSuV1 no rebanho suíno, 
independentemente da fase de criação.

Referências: Leme, Raquel de A., Alfieri, Alice F. and Alfieri, Amauri A.Torque teno sus virus (TTSuV) 
infection at different stages of pig production cycle. Pesquisa Veterinária Brasileira [online]. 2013, v. 33, n. 7 
[Accessed 4 August 2021], pp. 840-846. doi: 10.1590/S0100-736X2013000700002

Kekarainen T, Sibila M, Segalés J. Prevalence of swine Torque teno virus in post-weaning multisystemic 
wasting syndrome (PMWS)-affected and non-PMWS-affected pigs in Spain. J Gen Virol. 2006 Apr;87(Pt 
4):833-837. doi: 10.1099/vir.0.81586-0. PMID: 16528032.

National Center for Biotechnology Information – GenBank. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/genbank/ (Acessado em outubro de 2020).
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Introdução: A dermatofitose é uma doença contagiosa causada por um grupo de fungos chamados 
dermatófitos, que acomete animais e também os seres humanos. Apresenta distribuição cosmopolita, 
e, é considerada uma zoonose de grande importância para a saúde pública. A afecção manifesta-
se principalmente em animais jovens em ambientes úmidos, com alta densidade populacional. 
Os principais sinais clínicos em cães são manchas, lesões escamosas e alopecia. O diagnóstico é 
realizado pela anamnese, exame físico, além de exames laboratoriais, sendo a cultura fúngica o 
método de eleição para o diagnóstico definitivo. O tratamento deve ser realizado com antifúngicos 
tópicos e/ou sistêmicos. (CHENGAPPA; POHLMAN, 2017). Desta forma o objetivo do trabalho é 
relatar um caso de dermatofitose em cão SRD, bem como o tratamento e evolução do paciente.

Metodologia: Foi atendido no Hospital Veterinário da UPF um canino, macho, sem raça definida, 
de um ano de idade, e pesando 4 kg. Na anamnese, a tutora relatou presença de lesões circulares 
na pele que haviam surgido há cerca de 1 mês, além do fato de que a própria tutora apresentava as 
mesmas lesões. No exame físico o paciente apresentou mucosas normocoradas e temperatura retal 
normal (38,2° C). No exame tegumentar observou-se lesões circulares, alopecicas e descamativas 
na região dorsal do animal (figura 1), que não demonstrava dor nem prurido. A partir destas 
informações foi realizado o teste com a utilização da lâmpada de Wood, pois estima-se que em 50 a 
70% dos casos de dermatofitose é possível observar florescência quando este teste é realizado, sendo 
um ótimo indicativo, utilizado amplamente para triagem. (CHENGAPPA; POHLMAN, 2017). O 
teste foi positivo, portanto solicitou-se a realização de uma cultura micológica para a confirmação 
do diagnóstico. Como a suspeita clínica ainda não havia sido confirmada, foi receitado ao paciente 
devido a sua sintomatologia a utilização de banhos terapêuticos com Cloresten ® (clorexidine 2%, 
miconazol 2,5%), duas vezes na semana, deixando o produto agir no animal por 10 minutos antes 
do enxágüe. Foi agendado o retorno em 15 dias para avaliar a evolução do quadro e resultado 
dos exames laboratoriais. No retorno, o paciente não apresentava melhora do quadro clínico, e o 
resultado da cultura micológica evidenciou o crescimento de Microsporum canis, que confirmou 
o diagnóstico de dermatofitose. Considera-se que o Microsporum canis é o maior causador 
desta doença nos cães e também nos seres humanos. (FRIAS; KOZUSNY-ANDREANI, 2019) 
Desta forma, foi adicionado ao tratamento do paciente a administração de Itraconazol na dose 
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de 5mg/kg, VO, BID durante 30 dias. Além disso, a tutora foi orientada a procurar um médico, 
devido ao fato de se tratar de uma zoonose, pois como demonstrou Bier et al. (2013) cães e gatos 
domiciliados, sintomáticos ou assintomáticos, portadores de M. Canis podem ser a principal fonte 
de infecção para seus tutores. Foi agendado um novo retorno para o animal, 30 dias após o início 
deste tratamento. Ao retornar o paciente apresentava evidente melhora das lesões, ausência de 
descamação na pele, além da repilação das áreas alopécicas (figura 2). Foi optado por manter o 
mesmo tratamento por mais 30 dias para melhora completa do caso.

Conclusão: Conclui-se que é fundamental realizar o diagnóstico correto, utilizando-se dos 
exames laboratoriais necessários. Além de que o uso de antifúngicos tópicos associados aos 
sistêmicos apresentou sucesso no tratamento da afecção. Também ressalta-se a importância de 
empregar o tratamento correto e efetivo e orientar os tutores a procurar atendimento médico em 
casos que envolvem zoonoses. 

Referências: BIER, D.; FARIAS, M.R.; MURO, M.D.; SONI, L.M.F.; CARVALHO, V.O.; PIMPÃO, C.T. 
Isolamento de dermatófitos do pelo de cães e gatos pertencentes a proprietários com diagnóstico de 
dermatofitose. Archives of Veterinary Science, v. 18, n. 1, p. 1-8, 2013.

CHENGAPPA, M. M.; POHLMAN, L. M. Dermatófitos. In: MCVEY, S. D; KENNEDY; M.; CHENFAPPA, 
M. M. Microbiologia Veterinária. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2017. p. 329 – 333.

FRIAS, D. F. R.; KOZUSNY-ANDREANI, D. I. Isolamento e identificação de fungos associados à dermatofitose 
e dermatomicose em cães. CES Medicina Veterinaria y Zootecnia, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 58–63, 2019. Disponível 
em: https://revistas.ces.edu.co/index.php/mvz/article/view/288. Acesso em: 22 jul. 2021.
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Introdução: O peixe-zebra (Danio rerio) é um modelo animal consolidado para realizações de 
pesquisas e artigos, sendo utilizado em áreas como nas ciências da saúde e ecotoxicologia. Em 
alguns desses trabalhos, são estabelecidas condições ideais para o crescimento e manutenção 
desses animais. Sabe-se ainda, que o enriquecimento ambiental (E.A.) promove efeitos benéficos 
como a diminuição do estresse, tanto em mamíferos como em peixes. Entretanto, pouco se sabe 
sobre a influência do E.A. sobre o comportamento de diferentes sexos. Assim, aqui buscamos 
analisar o efeito do E.A. ambiental sobre comportamento de peixes-zebras em grupos segregados, 
ou seja, machos e fêmeas. 

Metodologia: Os peixes foram distribuídos em dois grupos de 26 animais, 13 fêmeas e 13 
machos. No grupo sem E.A, os peixes machos e fêmeas foram separados através de uma partição 
transparente, permitindo a visualização e a passagem de água entre os grupos. No grupo com 
E.A., os animais foram divididos da mesma forma, entretanto houve acréscimo de um aparato que 
mimetizou algas flutuantes, tanto para os machos quanto para as fêmeas. Esse aparato consistiu 
em filamentos de nylon transparente (0,3mm de diâmetro) fixados em uma rede de plástico (15 
cm de comprimento) e colocados no topo do aquário. Os peixes foram aclimatados no aquário 
com esse aparato por 20 dias. Passados os 20 dias, avaliamos o comportamento dos animais 
utilizando o teste do tanque novo (TTN), que consiste em colocar o peixe-zebra em um aquário 
retangular, com 3 laterais e o fundo opacos e gravar individualmente cada animal por 6 min. Os 
vídeos foram analisados no software ANY-maze®, onde o tanque foi divido virtualmente em 3 
zonas (topo, meio e fundo) e os parâmetros analisados foram: distância total percorrida, angulo 
de virada absoluto, latência para a primeira entrada no topo, tempo gasto no topo, tempo gasto no 
fundo e número de cruzamentos. Depois de realizados os testes, os peixes foram dessensibilizados 
em água gelada e eutanasiados por secção da medula espinhal. As gônadas foram examinadas 
em lupa para a confirmação do sexo dos animais. Todas as análises estatísticas foram realizadas 
usando GraphPrism®. Os resultados, estão apresentados como média ± erro padrão da média. As 
comparações entre os grupos foram analisadas usando uma análise de variância seguida do teste 
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post-hoc de Tukey. No TTN, o grupo com E.A. percorreu menor distância. Ademais, o grupo com 
E.A. apresentou maior número de cruzamento entre zonas e maior tempo no topo. Não houve 
diferença significativa entre os grupos nos demais parâmetros. Vale enfatizar que não encontramos 
diferença entre os sexos nesse experimento. Podemos, a partir destes dados, hipotetizar que a 
presença do aparato que mimetizou algas flutuantes, ou seja, o enriquecimento ambiental 
desencadeou a diminuição da ansiedade dos animais, evidenciada pelo maior tempo gasto no 
topo do aquário. Ainda, baseado no maior número de cruzamentos e menor distância percorrida, 
podemos assumir que os animais buscaram o aparato devido ao estímulo tátil provocado por ele. 
Levando em consideração que algas flutuantes fazem parte do habitat natural do peixe-zebra e 
que no ambiente, essa espécie animal não se encontra segregada, o aparato pode ter diminuído o 
estresse causado por essa separação.

Conclusão: Aqui mostramos que o E.A. diminui a ansiedade dos peixes. Isto é relevante para 
que possamos propiciar aos animais condições adequadas. Enfim, salientamos a importância da 
descrição da forma de manutenção dos peixes, uma vez que a presença de E.A. pode ser fonte de 
variação no comportamento.

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.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Este estudo seguiu as diretrizes 
do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foi aprovado pelo Comitê de 
Ética Comissão de Uso Animal (CEUA) da Universidade de Passo Fundo, UPF, Passo Fundo, RS, Brasil 
(Protocolo - 006/2018). Além
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Introdução: Ao se buscar uma agricultura mais sustentável se utiliza técnicas que respeitam 
o meio ambiente, destacando-se assim o crescimento da agricultura orgânica e da agroecologia. 
Entre as técnicas renováveis e sustentáveis, tem-se os microrganismos eficientes (EM), formado 
por organismos benéficos. O déficit hídrico é uma situação comum no cultivo vegetal, podendo 
apresentar um impacto negativo substancial no crescimento e desenvolvimento das plantas 
(SANTOS & CARLESSO, 1998). O aranto, Kalanchoe daigremontiana, apresenta ampla 
diversidade de compostos bioativos, proporcionando atividade antimicrobiana, antiproliferativa 
e antioxidante, e também componentes tóxicos que podem causar cito toxicidade, exigindo mais 
estudos para maximizar seu potencial biológico (MOURA et al., 2021). O objetivo do trabalho foi 
avaliar em Kalanchoe daigremontiana o efeito do uso de EM no desempenho de três grupos de 
mudas de mesma idade, com estaturas diferentes, previamente estressadas hidricamente.

Metodologia: O trabalho foi conduzido na Estufa do Lago, da Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária (FAMV), da UPF de janeiro a maio de 2021. As mudas de mesma idade 
avaliadas foram escolhidas nesta estufa dentro de um lote de arantos que durante o ano de 2020 
receberam irrigação a cada 20 dias. Os grupos apresentaram três estaturas iniciais, sendo as 
menores (10,81cm), as médias (11,68 cm) verde escuro e as grandes (19,12 cm), folhas mais claras. 
As mudas citadas, foram submetidas ou não ao tratamento de microrganismos eficientes, na 
solução de 100 ml de EM diluído em 500 ml de água potável, sendo irrigado 100 ml dessa diluição 
por vaso a cada 15 dias. As testemunhas receberam somente água. Os vasos foram distribuídos 
em delineamento casualizado (DIC) com arranjo fatorial 3X2 (grupos de aranto X EM) com quatro 
repetições, totalizando 24 parcelas. As avaliações mensais foram número de folhas e estatura e aos 
96 dias foram realizadas as avaliações da estatura final, do diâmetro do caule, do comprimento das 
raízes e da área foliar. Segundo Leite e Meira (2016), os EM são seres muito pequenos vivendo em 
solos férteis e em plantas, podendo ser utilizados na agricultura e na criação animal, sendo uma 
técnica de baixo custo, fácil manejo, podendo ser preparada na própria propriedade, coletados em 
matas. Para analisar os microrganismos eficientes (EM) foi enviada uma amostra para a empresa 
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Neoprospecta na cidade de Florianópolis – Santa Catarina, sendo constatado a presença de 31 
espécies de bactérias e 35 espécies de fungos. Entre as bactérias mais frequentes, pode-se citar a 
Escherichia coli, Bacillus megaterium, Acetobacter pasteurianus, Bacillus cereus sp., entre outras, 
e, entre os fungos mais frequentes, pode-se citar como os mais abundantes encontrados a Pichia 
kudriavzevii, Kodamaea ohmeri, Pichia manshurica, Pichia kluyvere, entre outros. Para análise 
dos microrganismos foi utilizado sequenciamento NGS de aplicon rRNA de 50 mil reads. Após 
avaliações e tabulações dos dados obtidos, estes foram submetidos à análise de variância (teste F) 
(Tabela 1 em anexo) e as médias foram comparadas pelo teste de Tuckey a 5% de probabilidade. 
A estatura influenciou na altura aos 20 dias, além de, influenciar no diâmetro do caule e área 
foliar (Tabela 2 em anexo). O uso dos microrganismos eficientes apresentou interação positiva com 
as raízes, ou seja, houve um maior desenvolvimento das raízes quando utilizado EM. A média 
do número de folhas cresceu de 7,5 para 15 folhas/planta, tendo um aumento de 100% em 96 
dias. Contudo, pode-se concluir que as mudas maiores foram as mais beneficiadas em aumento 
do diâmetro do caule e da área foliar ao longo do experimento. Mudas pequenas e médias de 
aranto pequenas e médias não se diferem entre si para essas variáveis resposta, mas as pequenas 
apresentaram estatura final semelhante às mudas maiores, demonstrando a grande capacidade de 
recuperação dessa planta, quando após estresse hídrico é cultivada em condições hortícolas mais 
favoráveis. 

Conclusão: O uso dos microrganismos eficientes aumentou o comprimento de raízes de 
plantas maiores de aranto; Plantas maiores obtiveram ao final de 96 dias os melhores resultados 
na estatura, comprimento da raiz, área foliar e diâmetro do caule; Plantas estressadas de aranto 
tiveram crescimento favorecido quando transplantadas, comprovando sua rusticidade e potencial 
de uso em paisagismo de baixa manutenção. 

Referências: LEITE, C. D.; MEIRA, A. L. Preparo de microrganismos eficientes. In: BRASIL, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Fichas agroecológicas, tecnologias apropriadas para agricultura 
orgânica. MAPA. Secretaria de mobilidade social, do produtor rural e do cooperativismo. Brasília: MAPA, 
2016. (Ficha 31)

MOURA, F. H.L.; CÔRREA, R. C. G.; LIMA, B.V.L.; QUEIRÓZ, W. F. S.; MANNIGEL, A.R.; BIDO, G.S. 
Análise da atividade biológica de Kalanchoe daigremontiana. International Journal of Development 
Research, 11, (05), 46932-46935. 2021.

SANTOS, R. F.; CARLESSO, R. Déficit hídrico e os processos morfológicos e fisiológico das plantas. Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v;2, n.3, p.287-294. Campina Grande, 1998. 
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Introdução: A história do corpo da mulher demorou para ter participação feminina em seu 
próprio registro. Historicamente, todas as lutas femininas foram escritas e controladas por 
homens. Infelizmente isso não é coisa de séculos passados, alguns acontecimentos recentes no 
Brasil demonstram em não reconhecer os privilégios herdados socialmente pela brutalidade 
do patriarcado. Insistem em negar o argumentos das mulheres que se esforçam na luta sobre o 
sofrimento causado pela cultura machista. Com o método dedutivo e de procedimento bibliográfico, 
vislumbra-se estudar a exigência ilegal de consentimento do cônjuge (marido) para a inserção do 
Dispositivo Intra-Uterino (DIU) em suas companheiras, considerando a não equidade de gênero 
no Brasil. 

Metodologia: A “Folha de S.Paulo” noticiou que cooperativas da Unimed estavam exigindo 
que os maridos consentissem com a inserção do DIU em suas companheiras, ou seja, a mulher 
deveria compartilhar o termo de consentimento com seu companheiro. O DIU é um método 
contraceptivo inserido cirurgicamente em mulheres, podendo ser não-hormonais e hormonais, 
utilizados muitas vezes para tratar de problemas de saúde. De acordo com a lei 9.263 de 12 de 
janeiro de 1996, no artigo 10º, parágrafo 5º, determina que a esterilização voluntária em homens 
e mulheres só pode ser realizada com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de 
idade ou, com dois filhos vivos. Em se tratando de sociedade conjugal, a esterilização depende 
do consentimento expresso de ambos os cônjuges, em uma perspectiva de fomentar decisões 
em comum quanto ao planejamento familiar. O Projeto de Lei nº 4515/20, visa acabar com as 
exigências do art. 10º, inciso I e parágrafo 5º da referida lei, como forma a garantir livre acesso aos 
métodos de esterilização cirúrgica a todos com capacidade civil plena e maiores de vinte anos de 
idade, (nos casos das mulheres, é comum engravidar muito jovem e com esta idade já consideram 
um número Ideal de filhos), desde que observado o prazo de sessenta dias entre a manifestação 
da vontade e o ato cirúrgico. A autonomia de decidir sobre o corpo deve ser preservada, sem 
interferência de parceiros ou do Estado, onde não se aceita mais a decisão que o corpo precisa 
ser submetido ao aval de outra pessoa. Entretanto, ocorreu uma interpretação extensiva da lei. 
O DIU não é um procedimento de esterilização e sim um método contraceptivo. Ou seja, não há 
lei brasileira prevendo que o companheiro deva autorizar uma mulher utilizar qualquer método 
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contraceptivo da sua escolha. A lei de planejamento familiar é objeto de críticas, com o caso do 
DIU e a obrigação ilegal da assinatura do cônjuge, isso fica ainda mais evidente. Além disso, a 
medida exposta ignora 100 mil crianças nascidas em 2021 no Brasil, no qual não têm o nome do 
pai no registro de nascimento, criados por mães solo. Conforme o art. 226, parágrafo 7º da CF, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, ou seja, ter ou não filhos deveria ser uma escolha do 
casal, e não pela vontade arbitrária de apenas um dos parceiros. Além disso, o art. 5º, inciso I da 
CF, trata da igualdade de gênero como direito fundamental, no qual prevê que homens e mulheres 
são iguais, devendo ter os mesmos direitos, oportunidades, responsabilidades e obrigações. Não 
há duvida que o plano de saúde, está agindo de forma ilegal, acarretando impactos ao direito à 
saúde reprodutiva das mulheres que foram constrangidas com esse procedimento, no qual passam 
a submeter sua liberdade de engravidar ou não ao seu marido. Além disso, ignorando totalmente a 
possibilidade da mulher estar sendo coagida a ter uma gravidez indesejada e que outros métodos 
anticoncepcionais, possam ser contraindicados, pois colocam sua vida em risco. 

Conclusão: A história e a legislação culpabilizam o corpo da mulher, cabendo desconstruir 
gestos e atos herdados a tendência apreendida de diminuir ou dominar a mulher. Cabe se libertar 
do machismo que oprime e obriga a uma visão de mundo violento, a uma confirmação social 
pautada pela dominação do outro. A sociedade precisa observar o calendário e notar que, embora 
não pareça, estamos no século XXI.

Referências: CÀMARA DOS DEPUTADOS. PL 4515/2020. Projeto de Lei. Disponível em: < https://www.
camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2262426>. Acesso em 07 ago. 2021. 

DAMASCENO, Victoria. Seguros de saúde exigem consentimento do marido para inserção do 
DIU em mulheres casadas. Folha de S.Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
equilibrioesaude/2021/08/seguros-de-saude-exigem-consentimento-do-marido-para-insercao-do-diu-em-
mulheres-casadas.shtml> . Acesso em: 09 ago. 2021. 

RABISCAIS. Você não diucide nada. Instagram, 04 de agosto de 2021. Disponível em: <https://www.
instagram.com/p/CSKz0OrloJ5/?utm_source=ig_web_copy_link>. Acesso em: 09 ago. 2021. 
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Introdução: A Judicialização da Saúde é um fenômeno que possui como objetivo reivindicar 
o acesso a saúde por meios processuais. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece direitos 
e garantias fundamentais aos cidadãos, bem como o respeito aos direitos humanos e sociais. 
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. Entretanto, tal relação entre a saúde e o direito ganhou proeminência, 
quando um indivíduo tenta utilizar um tratamento de saúde ou medicamento específico não 
disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no qual a problemática acerca da saúde como 
dever do Estado, se agrava, tanto para o sistema de saúde, quanto para o sistema de justiça. 

Metodologia: No Brasil, politicamente, socialmente e juridicamente, a questão da saúde está 
fixada na Constituição Federal de 1988 (CF), como um direito de todos e dever do Estado, no 
qual deve se concretizar a todos os cidada?os sem distinções, conforme estabelece o art. 196 do 
diploma legal supracitado. Como forma de garantir tais direitos, foi criado o SUS como sistema 
de saúde brasileiro, com a prioridade de acesso a todos de maneira igualitária e integral à saúde. 
Foi de grande significativa para a saúde pública universal, onde o texto constitucional demonstra 
um sistema formado por conjuntos de ac?o?es com a? prevenc?a?o e a? promoc?a?o desse direito. 
Entretanto, mesmo com os diversos avanços apresentados pelo SUS, há falhas do governo no 
fornecimento de medicamentos, serviços e no atendimento da alta demanda pelos recursos de 
saúde. Assim, quando um indivíduo tenta utilizar um tratamento de saúde ou medicamento não 
disponível no SUS, a problemática acerca da saúde como dever do Estado, se agrava. Dessa forma, 
o indivíduo não satisfeito com sua necessidade, pode entrar com uma ação no Tribunal de Justiça 
contra o Estado, afinal, deixou de receber algo que a Constituição cita como direito. Esse fenômeno 
é chamado de Judicialização da saúde e tem se tornando uma ferramenta importante e única para 
que pacientes reivindiquem tratamentos legítimos não padronizados no sistema de saúde. São 
inúmeros os problemas em relação à prestação de saúde no Brasil. Apesar de ser visto como um 
sistema de referência mundial, o SUS precisa lidar com orçamentos insuficientes, desigualdades 
entre profissionais e principalmente falta de recursos para manter um padrão mínimo de 
qualidade, decorrente dos cortes na saúde. Além disso, o indivíduo que busca o judiciário além de 
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se envolver com questões burocráticas no qual não possui entendimento, muitas vezes precisando 
arcar economicamente sem possuir condições financeiras, precisa lidar com a incerteza da justiça 
e muitas vezes suportando consequências fisiológicas e psicológicas relacionadas à uma doença 
ou de seus familiares. Ademais, nem mesmo o acesso ao judiciário garante igualdade no acesso ao 
tratamento ou medicação quando não disponível, pois infelizmente nem toda população brasileira 
sabe que pode ou que deve fazer para recorrer a esse recurso. Nota-se que essa problemática 
permeia não somente cuidados do Estado, como o princípio da dignidade da pessoa humana, mas 
também a questão da melhor adequação e aproveitamento dos recursos econômico-financeiros dos 
entes públicos. Ocorre que a procura pelo Judiciário acarreta um problema de ordem econômica 
para os cofres públicos, eis que o acesso integral a tratamentos e medicamentos implica custos altos 
ao Estado. Apesar da limitação financeira não configurar justificativa para a não implementação 
das políticas públicas, se faz necessário realizar uma ponderação entre as necessidades em relação 
a saúde e os recursos financeiros estatais.

Conclusão: O problema em relação ao acesso a saúde está em protegê-lo e fornecê-lo com 
qualidade a todos. Portanto, torna-se necessário encontrar soluções adotando aquela que melhor 
resguarda o interesse público, no qual a ferramenta da judicialização da saúde permaneça viável 
sem que o excesso de processos prejudique o planejamento orçamentário da área e o acesso 
universal aos bens e serviços do SUS.

Referências: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 07 ago. 2021.

CARVALHAIS, Mariana Graziela Almeida Lopes. A judicialização da saúde e os seus reflexos em tempos 
de Covid-19. Consultório Jurídico. 26 de junho de 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.
br/2020-jun-26/mariana-carvalhais-reflexos-judicializacao-saude>. Acesso em: 09 ago. 2021.

IGNACIO, Julia. Judicialização da saúde no Brasil: o que é? Politize!Publicado em 12 de fevereiro de 2020. 
Disponível em: < https://www.politize.com.br/judicializacao-da-saude-no-brasil/>. Acesso em: 09 ago. 
2021. 
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Introdução: A reabilitação neuropsicológica (RN) auxilia pacientes que, devido a alguma doença 
(Alzheimer, Parkinson, entre outras) ou lesão por acidente, desenvolveram déficits cognitivos. 
A RN pode ajudar na recuperação de funções prejudicadas e na manutenção das intactas, por 
meio da cooperação entre terapeuta, paciente e familiares. Assim, a RN possui uma natureza 
interdisciplinar, podendo ser realizada por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 
entre outras pessoas (Fontoura et al., 2017) como por exemplo, familiares e cuidadores, que 
escolherão a tarefa a ser reabilitada ou técnica utilizada, a depender da demanda de cada paciente. 
Desta forma, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão narrativa sobre os tipos de RN que 
podem ser aplicados em pacientes com déficits cognitivos. 

Metodologia: A RN pode ser desenvolvida por diversos métodos e técnicas, como: 1) pela forma 
convencional, e mais conhecida, que utiliza ferramentas de papel e caneta e intervenções verbais; 
2) realidade virtual por meio de aplicativos e softwares computadorizados, e 3) tecnologia de 
vida assistida. A RN convencional, se utiliza de materiais em formato de passo a passo, contendo 
atividades de organização, checklist, treino cognitivo com estímulos em papel e caneta, como por 
exemplo caça palavras, labirinto, entre outros. Essa forma de intervenção tem duração aproximada 
de 60 minutos cada sessão, e pode perdurar por semanas (Abrisqueta-Gomez et al., 2004). A 
realidade virtual consiste em uma tecnologia ecológica que reproduz a vida real em um ambiente 
tridimensional computadorizado, permitindo ao usuário interagir com esse meio pelo uso de 
canais sensoriais, como pelo joystick, ou óculos de realidade virtual. Esse modo de reabilitação 
gera uma resposta imediata do desempenho do paciente frente às ações treinadas, criando um 
ambiente que motiva a aprendizagem, pois oferece a reabilitação de atividades que simulam as 
realizadas no cotidiano, podendo ser reproduzidas diariamente em casa, mesmo sem o auxílio 
da realidade virtual (Scheffer et al., 2013). Outro método utilizado na RN são os apartamentos de 
vida assistida, que consiste em produzir um local, semelhante a uma casa real, com os aparatos 
necessários para a reabilitação do paciente com itens da vida cotidiana, equipamentos e alarmes 
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que garantem a segurança do treinamento. O objetivo desse cenário, é verificar o desempenho e 
como o participante vivencia a realização das tarefas de vida diária reabilitadas, e não somente a 
conclusão ou não da atividade. O período de permanência nesses apartamentos pode variar de 
cinco a sete dias, com os indivíduos sendo monitorados durante todo o dia (Boman et al., 2010). 

Conclusão: Embora ainda se utilize muito a RN convencional (papel, caneta e intervenções 
verbais), a RN ecológica com auxílio da tecnologia apresenta bons resultados, devido a semelhança 
entre as atividades treinadas em consultório, ambiente hospitalar, entre outros locais, das tarefas 
realizadas no dia a dia do paciente, possibilitando que o mesmo continue treinando suas habilidades 
em casa. 

Referências: Abrisqueta-Gomez, J., et. al. (2004). A longitudial study of a neuropsychological rehabilitation 
program in Alzheimer’s disease. Arquivos de Neuro-psiquiatria, 62, 778-783. 

Boman, I. L., et. al. (2010). A training apartment with a set of electronic memory aids for patients with 
cognitive problems. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17(2), 140–148. 

Fontoura, D. R., Tisser, L., Bueno, O., Bolognani, S., Frison, T. (2017). Teoria e Prática na Reabilitação 
Neuropsicológica. Vetor Editora.
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Introdução: A psicoterapia no formato online não é uma nova teoria psicológica, mas uma 
modalidade de atendimento. Atualmente, com a evolução das Tecnologias da Informação e 
Comunicação, os atendimentos podem ser realizados em tempo real, de forma síncrona com 
o paciente, por diversas plataformas online (Villas-Bôas, 2020). Devido a pandemia do novo 
coronavírus essa modalidade se destacou pela ampliação do alcance da terapia, apesar do 
distanciamento social. Logo, tanto os pacientes quanto os psicólogos precisaram se adequar 
ao ambiente virtual como alternativa para manter o serviço (Rodrigues, 2020). Desta forma, é 
necessária a compreensão sobre a evolução da psicoterapia na modalidade online e os cuidados 
necessários para esse tipo de atendimento. Portanto, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão 
narrativa da literatura, descrevendo a evolução da psicoterapia na modalidade online no Brasil. 

Metodologia: A história da psicoterapia online teve o seu início de forma assíncrona, por meio 
de troca de e-mails e vídeos, e, apesar dessa modalidade permitir a interpretação da escrita, não 
era possível avaliar a expressão da linguagem não verbal (Kaplan, 1997). Embora ocorressem 
algumas perdas das técnicas psicológicas, foi através dessa modalidade que se iniciou a passagem 
do atendimento psicológico para o meio virtual. A resolução nº 012/2005 do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) liberou a psicoterapia online apenas com intuito de pesquisa, como forma de 
incentivo aos estudos (CFP, 2005). No ano de 2012, a terapia online foi regulamentada em caráter 
experimental (CFP, 2012), e, em 2018 foi definitivamente autorizada. Atualmente, a psicoterapia 
pode ser realizada de forma síncrona em diversas plataformas, e o psicólogo pode ver e ouvir 
o paciente em tempo real (Villas-Bôas, 2020). Para realizar essa modalidade de atendimento, o 
profissional deve estar cadastrado na plataforma “e-psi”, na qual é solicitado que o mesmo 
relate como serão mantidas a ética e funcionamento do atendimento virtual, informando ao seu 
Conselho Regional de Psicologia (CRP), esclarecimentos de como se dará esse serviço. Apenas 
após o pedido ser analisado e autorizado é que o profissional poderá atender em ambiente virtual, 
sujeito a fiscalização. Além das consultas, a resolução de 2018 também permite que o psicólogo 



Página 1967

realize de maneira virtual, seleção de pessoal e aplicação de testes validados para o ambiente 
online. Destaca-se que para o psicólogo poder atender online, ele deve estar cadastrado no CRP de 
sua região, e manter seus dados pessoais e profissionais atualizados. Além disso, deverá informar 
qual a plataforma utilizada para fazer o atendimento, entre outros detalhes dos serviços, como 
as precauções tomadas relativas ao sigilo e setting terapêutico (CFP, 2018). Em 2020, devido ao 
coronavírus, o CFP publicou uma nova normativa, 04/2020, buscando regulamentar a psicoterapia 
online em tempos de pandemia. Essa normativa flexibiliza o atendimento online e facilita o cadastro 
de psicólogos para a prestação de serviços em ambiente virtual (CFP, 2020).

Conclusão: A psicoterapia na modalidade online tende a se tornar cada vez mais comum, 
portanto, é importante que o psicólogo conheça a evolução dessa prática, e assim, esteja seguro 
exercendo sua profissão, garantindo os mesmos princípios éticos, o sigilo, a manutenção do vínculo 
e a qualidade do atendimento em ambiente virtual. 

Referências: CFP (2005). Resolução N° 12/2005. 

CFP (2012). Resolução do CFP Nº 11/2012. 

CFP (2018). Resolução N.º 11/2018. 

CFP (2020). Resolução N.º 04/2020. 

Kaplan, E. H. (1997). Telepsychotherapy: Psychotherapy by telephone, videotelephone, and computer 
videoconferencing. Journal of Psychotherapy Practice & Research, 6(3), 227–237. 

Rodrigues, C. (2020). Psicoterapia presencial e online: caminhos diferentes que se encontram. Editora 
Dialética.

Villas-Bôas, L. E. R. (2020). Psicoterapia infantil online: Um novo caminho possível frente à Pandemia da 
Covid-19. IGT na Rede, 17(32). 
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Introdução: A tecnologia digital tem avançado rapidamente na odontologia (VAN NOORT, 
2012). e métodos digitais já estão disponíveis para a confecção de prótese total. Uma alternativa é 
a impressão 3D, que permite criar estruturas a partir de um modelo digital produzido por CAD 
e construído com uma impressora 3D. A transição para a sua aplicação clínica em odontologia é 
altamente dependente dos materiais disponíveis, os quais devem não apenas fornecer a precisão 
necessária, mas também as propriedades biológicas e físicas adequadas ao uso odontológico 
(KESSLER et al., 2020). Portanto, o objetivo do presente estudo é avaliar o comportamento 
químico-mecânico de um polímero resinoso para base de prótese total fabricada por impressão 
3D investigando propriedades relevantes para uso clínico e comparar com as propriedades de 
uma resina acrílica convencional com mesma indicação de uso. A hipótese testada é de que ambos 
materiais apresentam valores médios similares para as propriedades avaliadas. 

Metodologia: Foram fabricadas amostras (CPs) em forma de disco (50 mm diâmetro x 5 mm 
espessura) e em forma de barra (64 mm comprimento x 10 mm largura x 3,5 mm espessura) 
para os dois materiais (ISO 20795-1:2013): RA- resina acrílica termo-ativada (Clássico, São Paulo, 
Brasil) (controle), e 3D- polímero resinoso para impressão em 3D (Cosmos Denture, Yller, Pelotas, 
RS, Brasil). Os CPs de RA e 3D em forma de barra foram testados para resistência a fratura por 
flexão por 3 pontos (?f) e módulo de elasticidade (E) conforme a norma ISO 20795-1: 2013. Após 
a fabricação, todos os CPs foram armazenados em água destilada a 37ºC por 48h (imediato) ou 6 
meses (mediato) antes do teste de flexão. Os valores de ?f foram de 78,1 MPa para RA imediato e 
de 52,8 MPa para RA mediato; e de 34,4 MPa para o 3D imediato e 31,9 MPa para o 3D mediato. 
Os valores de E foram de 1707 MPa para o RA imediato e de 1172 MPa para o RA mediato; e 
de 811 MPa para o 3D imediato e de 539 MPa para o 3D mediato. A análise estatística (testes 
t de Student) comparou os dois materiais e seus tempos de teste (armazenamento em água), 
mostrando significância estatística (p= 0,0000), exceto para os valores de ?f no 3D para o efeito 
do armazenamento em agua (p= 0,12), indicando que esse material (3D) não reduziu a resistência 
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após 6 meses de armazenamento em agua. A norma ISO 20795-1:2013 reporta que a resistência 
à flexão do material para base de próteses não deve ser inferior a 65 MPa, o que foi plenamente 
alcançado pela RA (78,1 ± 5,5), mas não foi obtido para o 3D (34,4 ± 7,5). Contudo, o valor médio 
dessa propriedade é apresentado com significativa variabilidade na literatura e nenhum estudo 
anterior testou estruturas 3D simulando o meio bucal, ou seja, em água a 37ºC. Os CPs, de RA e 3D 
em forma de disco foram testados para sorção (Wsp) e solubilidade (Wsl). Segundo a ISO 20795-1, 
o valor máximo de Wsp para polímeros termo-polimerizáveis (Tipo 1) e ativados por luz (Tipo 4- 
polímeros ativados por luz, por analogia os polímeros impressos em 3D) utilizados para confecção 
de base de prótese total, devem ser de 32 µg/mm3, e o valor máximo de Wsl para esses materiais 
deve ser de 1,6 µg/mm3. No presente estudo, o RA mostrou uma Wsp = 24,9 µg/mm3 que foi 
maior que o 3D (Wsp = 15,2 µg/mm3) (p= 0,0000). Não ocorreu solubilidade na RA, enquanto que 
o polímero impresso em 3D mostrou uma solubilidade de 2,3 µg/mm3 (p= 0,0000), o que está um 
pouco acima do valor padronizado. 

Conclusão: Considerando os materiais avaliados e os resultados obtidos, esse estudo sugere 
que as estruturas obtidas por impressão 3D precisam maior desenvolvimento para que suas 
propriedades sejam comparáveis as estruturas fabricadas de forma convencional com resinas 
acrílicas termo polimerizáveis.

Referências: KESSLER, A.; HICKEL, R.; REYMUS, M. 3D Printing in Dentistry- State of the Art. Operative 
dentistry, v. 45, n. 1, p. 30-40, 2020.

VAN NOORT, R. The future of dental devices is digital. Dental Materials, v. 28, n. 1, p. 3–12, 2012.
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Introdução: O Projeto de Extensão Bookcrossing, da Universidade de Passo Fundo (UPF) 
é desenvolvido desde o ano de 2018 no munícipio de Sananduva, promovendo a leitura entre 
diferentes públicos leitores. Desde o início da pandemia, nosso projeto precisou reinventar-se e 
uma das primeiras alternativas foi à migração do ambiente físico para o virtual, por meio de uma 
parceria entre a coordenadora do Projeto (professora e doutoranda PPGL UPF), no município e 
a emissora de Rádio Apuaê FM. Neste ano, ampliamos o projeto com a inserção da comunidade 
em relatos de leitura, mantendo nossa identidade inicial, com o foco na motivação à leitura, 
pois, entendemos que um leitor instiga o outro a adentrar no universo dos livros. Diante disso, 
o objetivo do trabalho é discutir a reinvenção do Bookcrossing no espaço do rádio, destacando o 
engajamento da comunidade, desde crianças até adultos, reafirmando que o ato de ler é validado 
pela disseminação e pelo exemplo. 

Metodologia: O livro é um objeto inserido em um contexto, tem autoria, propósito, um tempo 
delimitado (de criação e circulação). Por isso a importância de conhecer aquilo que se lê, dados 
do autor, época de publicação, contexto histórico no qual está inserido, entre outros fatores 
que despertam o gosto pela leitura. Praticando, diariamente, a leitura o indivíduo melhora seu 
vocabulário e expressão oral e escrita. De acordo com Aguiar (1995, p. 19), “o trabalho de leitura 
é o de completar os vazios do texto, de acordo com a experiência, a individualidade de quem 
lê”. Assim sendo, cabe ressaltar que para se ter uma leitura de boa qualidade é necessário, antes 
de tudo, ter um conhecimento prévio de mundo e da obra com a qual se vai entrar em contato. 
A compreensão da leitura deve ser percebida em suas diferentes dimensões, as quais envolve 
informação, lazer, fruição, formação, além de ampliar conhecimentos e horizontes, dessa forma 
ocorre um maior comprometimento do leitor com o contexto social que o cerca. Diante disso é que 
o Bookcrossing UPF, que em 2021 passou a ser ação do Projeto Linguagens e Práticas Sociais, do 
Curso de Letras UPF, foi reformulado a fim de aproximar os livros daqueles que buscam por suas 
páginas diariamente. Assim, o “Programete Da Estante para o Mundo” foi ampliado engajando a 
comunidade de Sananduva na proposta de provocar mais pessoas à leitura. O Programete vai ao 
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ar todas as segundas-feiras, às 10h30min, na Rádio Apuaê FM, 104.9. Na concepção de Andreolo 
(2012), a trajetória do rádio como ferramenta tecnológica vem contribuindo há décadas com a 
educação brasileira. A autora realiza uma reflexão crítica de como isso foi feito e como pode atender 
às demandas contemporâneas. Conforme 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, também se enfatiza o fato de que o rádio é uma ferramenta da comunicação 
na qual todos podem ter acesso, não existe nenhuma forma de elitização ou preconceito. “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). A leitura, assim, é um exercício mental no qual nosso cérebro participa 
ativamente, ordenando ideias, relacionando conceitos e provocando reações e opiniões. A parceria 
entre educação e rádio não é nova. Contudo, pode ser potencializada neste momento de pandemia. 
São várias iniciativas sendo divulgada a partir das mais distantes regiões do país e o Bookcrossing 
é mais um exemplo de que essa parceria pode dar certo.

Conclusão: O trabalho destacou uma proposta concreta de conexão entre a extensão universitária 
e a comunidade, utilizando o rádio como principal ferramenta. As ações destacam o ato de ler como 
primordial para o desenvolvimento das capacidades socioemocionais e cognitivas do indivíduo, 
contribuindo para despertar relações entre as diferentes formas de expressão e de interação.

Referências: AGUIAR, V. T. de. Leitura também é lazer. In: Mundo Jovem. Porto Alegre: PUCRS, 
novembro, 2005.

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, R.. 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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Introdução: A acupuntura e a auricoloterapia são Práticas Integrativas e Complementares que tem 
como intuito promover o bem-estar e a saúde, além de prevenir e tratar diversas doenças de modo 
complementar aos tratamentos médicos convencionais.1 Foram utilizadas para tratar a ansiedade, 
insônia e distúrbios da fome em um dos membros da Liga Acadêmica de Saúde, Espiritualidade 
e Práticas Integrativas e Complementares (LASEPICS) da Universidade de Passo Fundo. A 
experiência rendeu um relato que foi apresentado na Mostra Científica do Congresso Brasileiro 
de Saúde Integrativa e Espiritualidade (CONBRASIE), em 2021. Nesse sentido, abordagens de 
experiências sobre essas práticas e seus resultados se justificam por credibilizar e dar significado 
para futuros interessados no envolvimento com a terapia. Objetiva-se relatar a experiência com a 
auriculoterapia e acupuntura, a fim de compartilhar com a comunidade acadêmica os benefícios 
obtidos e reforçar a importância da divulgação dessas práticas em saúde.

Metodologia: A acupuntura e a auriculoterapia, práticas integrantes da Medicina Tradicional 
Chinesa, consistem na estimulação de uma combinação de pontos anatômicos específicos com 
a utilização de ferramentas, como as agulhas, para restabelecer o equilíbrio dos indivíduos.2 A 
acupuntura trabalha pontos em diversas partes do organismo e as agulhas são utilizadas apenas 
durante as sessões de terapia. A auriculoterapia se restringe ao estímulo de pontos presentes na 
orelha nos quais são fixadas agulhas auriculares, ou sementes específicas, que permanecem por 
alguns dias após a aplicação durante a prática terapêutica.3 No caso do ligante, o tratamento 
foi realizado em uma clínica particular por uma enfermeira acupunturista. Os principais 
desequilíbrios tratados foram ansiedade, insônia e fome desregulada. Foram realizadas três sessões 
de acupuntura, em conjunto com auriculoterapia, com intervalo de um mês entre as consultas. A 
consulta, como de costume na Medicina Tradicional Chinesa, iniciou-se com uma anamnese, na 
qual foram estabelecidos os principais desequilíbrios biológicos e espirituais a serem tratados. 
Após, ocorreu a aplicação das agulhas de acupuntura, seguida da auriculoterapia. Em relação à 
aplicação das agulhas de acupuntura, foi um procedimento indolor, apenas com leve sensação de 
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parestesia no local de inserção das agulhas, e as mesmas permaneceram nos pontos por apenas dez 
minutos. Já a auriculoterapia foi aplicada por meio de agulhas auriculares específicas, que deveriam 
permanecer fixadas na orelha por, no mínimo, sete dias. Como resultado do tratamento, notou-se 
uma diminuição gradativa do nível de ansiedade, a melhora do sono, principalmente nas primeiras 
noites após a consulta, e uma leve regulação da fome. O compartilhamento de experiências positivas 
relacionadas às Práticas Integrativas e Complementares, tanto na vivência acadêmica quanto em 
eventos científicos, é fundamental, haja vista que essa modalidade terapêutica pode contribuir 
positivamente na melhoria da qualidade de vida da população e no enfrentamento de problemas 
de saúde globais, assim como contribuiu para o ligante. Cabe destacar que a Organização Mundial 
da Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS) reconhecem essas terapias como de grande valia 
à população.2 Entretanto, apesar de fazerem parte de uma política nacional de implementação 
no SUS, a acupuntura e auriculoterapia não são disponibilizadas em todos os municípios, o que 
dificulta a prática. Além disso, as consultas particulares não são monetariamente acessíveis para 
grande parte da população brasileira. Evidenciando, assim, a importância da introdução das 
Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde para que mais indivíduos 
tenham acesso aos seus benefícios.

Conclusão: A acupuntura e a auriculoterapia, utilizadas para tratar a insônia, distúrbios 
alimentares e ansiedade, cumpriram com sucesso seu papel terapêutico. É importante que essas 
práticas e seus benefícios sejam divulgados e discutidos no meio acadêmico, com o intuito de 
reafirmar sua importância e potencial na melhoria da qualidade de vida da população e no 
enfrentamento de problemas de saúde.

Referências: 1 BRASIL. Ministério da Saúde. Práticas Integrativas e Complementares: o que são e para que 
servem. Disponível: https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-complementares. 
Acesso em: 06 jul. 2021.

2 BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: 
atitude de ampliação de acesso. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. O SUS das Práticas Integrativas: 
Auriculoterapia. Disponível em: https://aps.saude.gov.br/noticia/2404. Acesso em: 06 jul. 2021.
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Introdução: Segundo Heart and Earle (1973) o termo PNET é usado para designar uma neoplasia 
indiferenciada na maior parte, da infância, que pode se apresentar com linhas de diferenciação 
neuronal, glial e mesenquimal. Há uma divisão entre os PNETs, de acordo com sua localização 
- em periféricos e centrais; este acometendo mais crianças e, sendo responsável por cerca de 1% 
dos tumores do SNC. Nosso relato proporciona reflexões. São elas: a raridade da ocorrência desta 
patologia em idosos e a contribuição para a literatura médica acerca do tema. 

Metodologia: CCG, gênero feminino, 66 anos, natural de Vacaria e procedente de Carazinho. 
Compareceu à emergência do HCC no dia 28/10/2020, referindo dor abdominal e pélvica há 3 
meses, de forte intensidade, tipo “facada”, intermitente, de frequência diária, sem fatores atenuantes 
ou agravantes. Refere ainda astenia, inapetência e perda de peso. Ao exame físico ginecológico, 
não apresentava alterações. Exames complementares foram solicitados, sendo realizados na 
seguinte ordem: TC de abdome total, - TC de tórax: Exame anatomopatológico de fragmentos 
do endométrio: Neoplasia de células redondas (sugerindo estudo imuno-histoquímico) -Estudo 
imuno-histoquímico: Os achados favoreceram o diagnóstico de PNET Central Metastático. A partir 
da investigação diagnóstica, foi confirmada a hipótese de PNET central metastático. Paciente iniciou 
tratamento oncológico no dia 25/01/2021, através de quimioterapia endovenosa com Vincristina, 
Doxorrubicina, Ciclofosfamida e Dacarbazina. No entanto, apesar da melhora clínica, a paciente 
acabou evoluindo com severa neutropenia, não respondendo à terapia com fatores estimulantes de 
colônias de granulócitos, bem como, desenvolveu mucosite severa, diarreia, septicemia e, assim, 
culminou com óbito. A paciente veio a falecer no dia 05/02/2021. PNET’s, conforme a literatura, 
podem surgir em praticamente todas as localizações tanto dentro quanto fora do SNC. Diferentes 
formas tumorais estão incluídas dentro dos PNET’s, contudo, elas compartilham a característica 
de originarem-se a partir de células neuroepiteliais primitivas - as quais ocorrem frequentemente 
em crianças e raramente em adultos. De todos os tumores primários que acometem o SNC, o PNET 
central é responsável por cerca de 1% deles. O meduloblastoma cerebelar constitui o principal 
exemplo desses tumores, respondendo por cerca de 13 a 25% de todos os tumores cerebrais 
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pediátricos e, por outro lado, a 1% dos tumores cerebrais adultos. Estudos histólogico, imuno-
histoquímico e RM são os exames utilizados para confirmar o diagnóstico de PNET. Sendo que, 
uma forma de diferenciar entre centrais e periféricos, é através da expressão da glicoproteína MIC2 
(CD99) por imuno-histoquímica. No caso relatado acima foram encontrados resultados positivos 
para os seguintes anticorpos: C-KIT, SINAPTOFISINA, CD56, CD99, FLI-1, S100. Excisão total 
do tumor, quimioterapia e radioterapia - levando em conta o contexto clínico do paciente, são 
executados como procedimentos padrão. O médico assistente, com frequência, é o responsável por 
selecionar o protocolo de quimioterapia que pode incluir vincristina, cisplatina ou carboplatina, 
metotrexato e outras medicações antes, durante, ou posterior a radioterapia A combinação de 
radioterapia, quimioterapia, ressecção total do tumor e diagnóstico nos estágios iniciais do PNET, 
são sugestivos de prognóstico mais favorável 

Conclusão: A partir da leitura desse relato, compreende-se a complexidade e a raridade do 
PNET, especialmente em uma paciente idosa. É importante levarmos em consideração o contexto 
socioeconômico em que nos encontramos, visto que nem sempre é possível aplicar todas as terapias 
possíveis.

Referências: HART, M. N, EARLE, K. M. Primitive neuroectodermal tumors of the brain in children: 
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Introdução: Dentre tantos gêneros literários a crônica é, para Candido (2003) aquela que se 
aproxima do nosso dia-a-dia pela sua forma de escrita que, de certa forma, se torna mais próxima do 
que é nossa realidade. De caráter, muitas vezes, humorístico, a crônica aparece para proporcionar 
uma narrativa que, geralmente, vai tratar de assuntos comuns de nossas vidas. Mesmo sendo 
escrita, primeiramente, em jornais, um meio de comunicação que, por regra, deve nos apresentar 
fatos comprometidos com a verdade, ela foi perdendo sua intenção de ser uma parte informativa 
do jornal (CANDIDO, 2003; CASTELLO, 2007). Há então, ao se ler uma crônica, um mistério: será 
essa uma escrita de algo realmente vivido pelo autor, ou será que é simplesmente pura invenção? 
Analisaremos aqui uma das várias crônicas de Aldir Blanc, uma crônica que carrega muito do que 
o autor era como escritor – para além das letras de música – e nos mostra um pouco mais de seu 
íntimo afetivo. 

Metodologia: Além de seu já conhecido trabalho como compositor, Aldir Blanc, um dos 
responsáveis pelo hino da anistia no Brasil, intitulado “O Bêbado e a Equilibrista”, e tantos outros 
trabalhos, foi um cronista com certo prestígio enquanto vivo. Com 12 livros escritos, o autor 
escreveu sobre fatos cotidianos, sendo o futebol e a sua infância os assuntos mais recorrentes entre 
todos os que tratou. Para esse ensaio escolhemos falar de um dos seus trabalhos que remonta à 
sua infância, intitulado “Na rua, até hoje...”, escrita em 2016 para a reedição do livro “Vila Isabel, 
inventário da infância”, um dos livros que constituem a coleção “Aldir 70”. Aqui perceberemos, no 
entanto, uma escrita mais saudosa, sem quaisquer resquícios críticos que a crônica contemporânea 
costuma apresentar. A escolha desse trabalho não se dá por acaso. “Falar da escrita do compositor 
é falar da cidade do Rio de Janeiro e, mais precisamente, do bairro de Vila Isabel, seu lugar de 
pertencimento e também seu local afetivo, existindo como uma identidade e ocupando um espaço 
imaginário em suas crônicas e composições.” (BOTELHO, 2014, p. 15). Ali foi onde os primeiros 
contatos do compositor com a música e a literatura aconteceram. Dessa forma podemos, a partir 
de seus textos que rememoram essa época de sua vida, entender muito do que, posteriormente, foi 
produzido pelo autor. Nos é dada, assim, uma liberdade para saber um pouco mais do íntimo de 
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sua vida. Já no início da narrativa nos é dito que o mesmo não nasceu ali. Ele se muda, segundo 
Botelho (2014) aos 4 anos para a Rua dos Artistas, nº 257, que era a casa de seus avós. Nas palavras 
do autor “por mais que a amável leitora ou leitor se esforcem, acho que jamais conseguirão saber o 
que o menino sentiu quando, pela primeira vez, viu o quintal cheio de árvores” (BLANC, 2016, n. 
p.) sendo esse, então, um local de muita importância para Blanc. O texto, no geral, um apanhado 
de recordações do artista, trabalha muito com o que Candido (2003) chama de humanização do 
gênero. Em termos gerais, como em muitos outros cronistas, Blanc não se utiliza de uma escrita 
rebuscada. A escolha dessa forma de escrita, para Candido, é o que se pode chamar de “gênero 
menor”, não por sua significância ser menor perante outras obras, mas por ser uma escrita mais 
próxima de nós. Os detalhes descritos sobre a casa, sobre os dias que se seguem, as festas que ali 
aconteciam, são todos explicados de forma simples, como se fosse, de fato, uma prosa do narrador 
com o leitor. Percebemos, na obra, uma despreocupação com a norma culta da escrita. Candido 
(2003) considera esse desapego, essa forma mais coloquial de escrever, como sendo uma espécie 
de “milagre”, visto que até pouco tempo no Brasil a literatura exaltada exigia um certo requinte 
gramatical que estava e está muito longe do que é a realidade da fala do povo. Assim, ao deixar de 
lado esse requinte, o escritor acaba por se mostrar mais próximo do seu público. 

Conclusão: Ao escrever sobre memórias da infância, Blanc de certa forma não deixou de tocar 
em algo rotineiro: a memória afetiva. A sua infância mostra toda sua proximidade com a cultura ao 
morar na Rua dos Artistas, vivenciar rodas de samba e choro tão próximas de si – o que ele conta 
em outros trabalhos – e isso explicará muito da sua importância no meio cultural, mesmo após sua 
morte, em 2020.

Referências: BLANC, Aldir. Na rua, até hoje... In:______. Vila Isabel, inventário da infância. Rio de Janeiro: 
Mórula Editorial. 2017. Versão para Kindle.
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CANDIDO, Antonio. A vida ao rés-do-chão. In: Para gostar de ler crônicas. v. 5. São Paulo: Ática, 2003.

CASTELLO, José. Crônica, um gênero brasileiro. Rascunho, Curitiba, [s. p.], 08 out. 2007.
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Introdução: A temática e a delimitação no projeto de dissertação em andamento são a 
multimodalidade e as construções de sentido nas práticas de leitura com os (multi)letramentos 
em duas narrativas literárias em versão digital do Programa Leia uma criança, da Fundação Itaú 
Cultural, disponibilizadas no ano de 2021. Nesse sentido, o problema de pesquisa é o seguinte: 
Como desenvolver práticas de leitura com a Pedagogia dos (Multi)letramentos que contribuam 
no desenvolvimento de competências e habilidades requeridas pelas crianças? Assim, o objetivo 
principal a ser desenvolvido é aplicar e analisar práticas leitoras em sala de aula, a fim de promover 
competências e habilidades para os (multi)letramentos entre as crianças. A escolha da abordagem 
na constituição multimodal e nas construções de sentido com os (multi)letramentos justifica-
se pela motivação de exploração das linguagens verbo-visuais nas práticas de leitura de textos 
multimodais disponibilizados em plataformas digitais da web 2.0 e 3.0. 

Metodologia: A fundamentação teórica a ser utilizada será Bakhtin (2015, 2016), Volóchinov 
(2017) e Sobral (2008), em relação à interação discursiva, aos gêneros do discurso, estilística e 
heterodiscurso e às relações dialógicas, respectivamente; Cope, Kalantzis e Pinheiro (2020), Kress 
e van Leeuwen (2020), Barton e Lee (2015), Rojo (2009, 2010, 2013) e Coscarelli (2016), no que 
diz respeito à multimodalidade, à Gramática do Design Visual e aos (Multi)letramentos; Cosson 
(2020) e Colomer (2007, 2017), no que tange o letramento literário e à introdução ao letramento 
literário infantil; Soares (2018,2020) sobre a Alfabetização e Letramento, e Pètit (2008, 2012, 2019) 
e Santaella (2007, 2014), no que concerne à leitura, à ubiquidade e aos diferentes perfis de leitores. 
O estudo a ser desenvolvido será bibliográfico, documental, e pesquisa-ação com uma abordagem 
qualitativa. Desenvolveremos uma pesquisa-ação com vistas a gerar conhecimentos para práticas 
de leitura voltadas à exploração dos quatro Processos de Conhecimento nos (Multi)letramentos. 
(Experenciando, Conceituando, Aplicando e Analisando). De acordo com Thiollent (2011, p. 20), 
resumidamente, a pesquisa-ação “é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 
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da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. O corpora 
inicial será composto por gêneros discursivos multimodais, no caso, duas narrativas literárias 
infantis digitais do Programa Leia para uma criança, da Fundação Itaú Cultural, disponibilizadas 
no ano de 2021, já que agregam diferentes modos de significação, como a palavra escrita, a imagem, 
cor, movimentos, sons, disposição espacial, entre outras linguagens. As práticas leitoras articuladas 
a esses livros de literatura infantil serão aplicadas no contexto do Ensino Fundamental I, em uma 
turma dos anos inicias de uma Escola Pública Municipal, na cidade de Passo Fundo (RS), a fim de 
verificar a produtividade e os resultados da abordagem teórico-metodológica que será empregada 
na pesquisa, quanto à leitura e produção de textos de linguagens verbo-visuais com base nos 
quatro Processos de Conhecimento da Pedagogia dos (multi)letramentos. 

Conclusão: Apresentamos um Projeto de Dissertação em andamento, do qual ensejamos que seja 
realizada uma pesquisa como alternativa no processo de desenvolvimento da Pedagogia dos (Multi)
letramentos nas práticas leitoras com narrativas de obras literárias infantis, com a preparação os 
estudantes para interagirem efetivamente em diferentes práticas sociocomunicativas sustentadas 
pela linguagem. 

Referências: BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. São Paulo: Editora 34, 2016.

BARTON, David; LEE, Carmen. Linguagem online: textos e práticas digitais. São Paulo: Parábola Editorial, 
2015.

KALANTZIS, Mary; COPE, B.; PINHEIRO, Petrilson. Letramentos. Campinas: Editora Unicamp, 2020.

KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. Reading images: The grammar of visual design. London, UK: 
Routledge, 2020.

SOBRAL, Adail. Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento do círculo de Bakhtin. Campinas/SP: 
Mercado de Letras, 2008.

VOLÓCHINOV, V. (Círculo de Bakhtin). Marxismo e filosofia da linguagem: Problemas fundamentais do 
método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Editora 34, 2017.
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Introdução: Empresas que necessitam do departamento de engenharia e elaboram grandes 
quantidades de desenhos sofrem com problemas de similaridade. Um mesmo problema pode ter 
várias soluções se ela não for padronizada e divulgada para os demais projetistas. Nesse sentido, 
este estudo propõe-se a criar o um Procedimento de Padronização de Projetos Mecânicos (PPPM). 
Este procedimento, divide-se em quatro grandes etapas: I) verificação de falhas, planejamento 
e priorização utilizando metodologia FMEA; II) conceituação de modularização embasando-se 
no conceito Platform-based Design; III) análise e aplicação de orientações facilitando fabricação e 
montagem com uso da metodologia DFMA e IV) elaboração de documentos de saída. A estrutura 
do método, se propõem a unificar os conceitos de Platform-based Design com DFMA criando, 
assim, produtos com soluções modulares, os quais podem ser utilizados em outros projetos. 

Metodologia: Campos (2014) defende que a padronização é a mais importante das ferramentas 
de gerência par aas empresas modernas. Em suma, na qualidade, a padronização é a base para 
processos rotineiros. Dito isso, o procedimento de padronização que poderá ser utilizado para 
qualquer equipamento, utiliza como base estudos realizados por outros autores. O objetivo do 
trabalho em questão, é atingido adaptando três modelos de pesquisas já desenvolvidas: 1. Ciofu 
(2018): Priorização de melhorias e problemas; 2. Gustavo Franco Barbosa e Jonas Carvalho (2014): que 
aborda tabelas ligadas diretamente à DFMA; 3. Francis J. Emmatty e Sarada Prasad Sarmah (2012): 
rede integrada para produtos modulares. Estes conceitos são analisados, retirando o necessário de 
cada um deles, para que este seja largamente utilizado em projetos na fase BOL em empresas de 
um tipo. Os modelos usados pelos três autores foram descritos no capítulo de revisão bibliográfica, 
mas ainda necessita desenvolver como: se analisa, aplica, avalia e cria a adaptação dos conceitos 
para unificá-los em um de interesse. A ordem de desenvolvimento do método segue a linha de 
pensamento de Francis, em que o planejamento vem antes da execução. Após o desenvolvimento, 
obtém-se a estrutura final do “Procedimento de Padronização de Projetos Mecânicos” (PPPM). 
Este consiste de um fluxograma global de ordenação das atividades, com uso detalhado de uma 
diretriz, para que independente do projetista que for padronizar determinado equipamento, 
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possa seguir o roteiro apresentado. Cada etapa do fluxograma global é maximizada na diretriz 
de padronização. Esta diretriz consiste de uma tabela geral, com tabelas auxiliares. Elas contêm 
informações explicativas das atividades que necessitam ser desenvolvidas durante todo o PPPM. A 
Tabela de Diretriz Global, consistente em doze tabelas auxiliares, que contemplam todas as etapas 
que necessitam de análise para eficiência do procedimento. Ainda dentro das auxiliares, existem 
referências para outras tabelas, para os processos provindos de análise DFM. Finalizado este fluxo 
de atividades, cria-se um diretriz global de padronização, declarada como sendo o Procedimento 
de Padronização de Projetos Mecânicos (PPPM). Apesar de extenso, este procedimento é completo, 
constituindo-se de uma diretriz global e de uma série de tabelas auxiliares, que vão desde o início 
de análise de erros, priorização das atividades, orientações de modularização, analise DFMA e 
atualizações de documentos finais. Por mais que cada produto tenha suas particularidades, este 
procedimento facilitará a implementação de qualquer padronização de projeto, para qualquer 
indústria do setor metalmecânico. Como consequência, haverá redução dos números de desenhos 
e padronização de soluções, logo, facilitando também setores posteriores, reduzindo tempo e 
custos para a companhia, possibilitando-a a reduzir o número de horas por milhão faturado.

Conclusão: Como etapa concluinte do procedimento, é necessário aplicá-lo no objeto de estudo, 
transportador de esteira plástica na desenvoltura do Trabalho Final de Graduação II. De mesma 
maneira que os passos descritos no procedimento, o objeto de estudo necessita passar por todas as 
fases elaboradas. 

Referências: TERZI, S. et al. Product lifecycle management - From its history to its new role. Int. J. of 
Product Lifecycle Management, v. 4, p. 360–389, 1 nov. 2010. 

BOGUE, R. Design for manufacture and assembly: Background, capabilities and applications. Assembly 
Automation, v. 32, p. 112–118, 6 abr. 2012. 

YUAN, Z.; SUN, C.; WANG, Y. Design for Manufacture and Assembly-oriented parametric design of 
prefabricated buildings. Automation in Construction, v. 88, p. 13–22, 2018. 

EMMATTY, F.; SARMAH, S. P. Modular product development through platform-based design and 
DFMA. Journal of Engineering Design - J ENGINEERING DESIGN, v. 23, p. 1–19, 1 set. 2012. 
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Introdução: O programa Canciones Para Despertar en Latinoamérica, foi idealizado pelo 
jornalista e professor da Universidade de Passo Fundo, João Vicente Ribas, no final de 2019. Cada 
edição conta com música e informação, mesclando entretenimento com jornalismo. Tem um viés 
cultural por falar diretamente sobre a América Latina, algo incomum na programação das rádios 
em geral da região norte do Rio Grande do Sul. Uma das características da música latino-americana 
é a pluralidade oriunda da mistura de diferentes povos e culturas. “A América Latina é um caudal 
de múltiplas origens, com cores e sonoridades fascinantes e criativas. Suas línguas e dialetos 
produzem expressões extremamente ricas em termos de musicalidades e entonações” (SUZUKI; 
ARAÚJO, 2019, p. 5), ou seja, 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. 

Metodologia: O programa de rádio Canciones para Despertar en Latinoamérica, veiculado 
pela Rádio UPF na região de Passo Fundo (RS), apresenta semanalmente aos ouvintes um 
conteúdo focado na música e na cultura da América Latina. O objetivo deste trabalho é ter melhor 
compreensão sobre a característica do Canciones em relação à audiência. Buscamos neste artigo 
um estudo de recepção, baseado em pesquisas na área de Comunicação, conforme Jesús Martín-
Barbero (DANTAS, 2008). Também nesta pesquisa identificamos e comparamos os elementos que 
caracterizam uma rádio universitária e relacionamos com a proposta do programa, baseados em 
conceitos apresentados por Marcelo Freire, Debora Cristina Lopez e Daniel Marín Pena (2020). Ao 
final, após aplicação de um questionário, percebemos a saliência da categoria de alternatividade, 
configurando o programa perante sua audiência.

Conclusão: Pode-se afirmar que o programa radiofônico Canciones para Despertar en 
Latinoamérica encaixa-se no perfil de programações e rádios universitárias, pois possuem, com 
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base em conceitos apresentados por Marcelo Freire, Debora Cristina Lopez e Daniel Marín Pena 
(2020), as características: alternatividade; o caráter formativo; o caráter social e a interatividade.

Referências: DANTAS, J. G. D. Teoria das Mediações Culturais: Uma Proposta de Jesús Martín-Barbero. 
Diálogos Possíveis, Universidad de Málaga, Espanha, 2008.

FREIRE, M.; LOPEZ, D. C.; MARTÍN PENA,. Elementos para debater o conceito de audiência para rádios 
universitárias. 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Mariana, MG; Espanha., 2020.

SUZUKI, J. C.; DE ARAÚJO, V. B. Identidade e diferença na canção latino-americana, São Paulo: 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2019.
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Introdução: O poder local, método de gestão que busca unir descentralização e participação, é 
essencialmente necessário para a qualificação dos rumos políticos de determinado local. Entretanto, 
quando se analisa o Poder Local a partir de uma perspectiva histórica, pode-se perceber distorções 
ligadas à violência política e ao patrimonialismo na gestão administrativa. Tais práticas violentas 
e brigas de oligarquias locais acabam por prejudicar não só a democracia, mas também a evolução 
política e estrutural do local. Com isso, o presente trabalho, pelos métodos dedutivo e indutivo, e 
busca evidenciar o poder local do partido MDB (Antigo PMDB) junto à Administração municipal 
de Nova Bassano/RS, e o histórico de violência e brigas políticas que marcam a gestão pública 
daquele município. 

Metodologia: Inicialmente, cabe destacar que a cidade de Nova Bassano, situada no nordeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, emancipada no ano de 1964 (Lei 4.730/64), apresentou desde 
seu primeiro ato de emancipação a proeminência do partido MDB (Movimento Democrático 
Brasileiro). A política histórica da cidade de Nova Bassano é contada de geração para geração, 
pois a rivalidade é evidente entre os habitantes, sendo de um lado os eleitores ligados ao MDB, 
partido ainda muito forte na região e que mantém a hegemonia no poder; e, de outro lado, partidos 
distintos, que trocam postos de candidaturas com o passar dos anos pelo processo eleitoral. Por sua 
vez, no Poder Legislativo Municipal, desde a primeira eleição municipal de 1965 o MDB claramente 
tem a liderança da casa, elegendo, naquela época, quatro dos sete vereadores. Com o passar dos 
anos, apesar da abertura para outros partidos, ainda é muito evidente a proeminência do MDB 
no município. Isso é claro quando se verificam os dados históricos destes 57 anos de existência de 
Nova Bassano, onde na Câmara de Vereadores contabilizam-se 40% dos vereadores eleitos pelo 
MDB, e os outros 60% divididos entre os demais partidos, como ARENA, PDS, PDT, PTB, PPB, 
PSDB, PC do B, PP, PT e PSB. (CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA BASSANO, 2021) Já no 
Executivo Municipal, dos catorze prefeitos já eleitos no município de Nova Bassano, sete foram 
pelo MDB e os demais sete eleitos da seguinte forma: um pelo PSD, dois pelo ARENA, um pelo 
PDT e três pelo PP. Ressalta-se que desde a primeira vitória do MDB como representante do poder 
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Executivo Municipal de Nova Bassano, todos os prefeitos eleitos foram também reeleitos (quando 
da possibilidade de candidatura), o que não acontecia com os outros partidos. Essa realidade só 
mudou na eleição do ano de 2020 quando, pela primeira vez, um candidato que não era do MDB 
conseguiu se reeleger. Dessa forma, a partir da perspectiva foucaultiana, não existe “o” poder 
como objeto considerado isoladamente e independente; o que existem são práticas ou relações de 
poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce– só o detemos, exercendo-o – e que 
funciona como uma “máquina social” que não está localizada em um lugar especial e específico, 
mas está por toda a sociedade. (SANTIN; MERCANTE, 2015, p. 169) Logo, se entende que as 
relações de poder devem ser analisadas de forma ascendente, ou seja, das extremidades para o 
centro, do Município para a União (SANTIN; RODIGHERI, 2017). Somente assim será possível 
estudar de maneira mais clara e precisa a realidade do Poder Local dos Municípios do interior do 
Brasil. 

Conclusão: Exposto isso, nota-se o poder exercido pelo MDB no município de Nova Bassano, 
que possui eleitores fiéis cuja adesão ao partido passa de pai para filho. Já os contrários à sigla 
escolhem outros candidatos, que se intercalam em uma pluralidade de siglas partidárias, com 
o intuito de acabar com a hegemonia do MDB no Poder Local. Salienta-se que esse trabalho é 
apoiado pela bolsa BIC/UCS.

Referências: CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA BASSANO. Nominatas. Disponível em: < https://
www.novabassano.rs.leg.br/institucional/nominatas>. Acesso em: 6 ago. 2021.

SANTIN, J. R.; MARCANTE, S. Microfísica do poder e poder local. Revista Brasileira de História & 
Ciências Sociais, v. 6, n. 11, 2015. Disponível em: https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/10552. 
Acesso em: 6 ago. 2021.

SANTIN, Janaína Rigo; RODIGHERI, Bruno Nogueira. O Poder local na Federação Brasileira. Argumenta 
Journal Law, Jacarezinho - PR, n. 25, p. 275-300, mar. 2017. ISSN 2317-3882. Disponível em: <http://seer.
uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/878>. Acesso em: 06 ago. 2021. doi:http://dx.doi.
org/10.35356/argumenta.v0i25.878.
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Introdução: O pensar sobre a liberdade do ser humano é uma necessidade constante que exige 
maior atenção e cuidado de quem se dispõe a pensá-la, pois, precisa elucidar as amarras à que o 
ser humano está contingentemente submetido pelas condições e situações em que se encontra. 
Essas condições e situações são puramente humanas, são portanto uma questão humanística. 
Todavia, essa problemática humanística encontra entraves pelo não-pensar, usado como técnica de 
homogeneização do pensar e agir, que parece diminuir o grau de desespero da escolha fechando o 
mundo, isto é, o horizonte de possibilidades, mas retira também a liberdade, restando apenas um 
semblante de racionalidade. Isto posto, o seguinte trabalho busca pensar um humanismo que é, 
em sua essência, pela liberdade do ser humano. Tal estudo é justificado pela reflexão sobre o que 
parece ser uma necessidade urgente, a saber, a do profundo entendimento-de-si e do cuidado do 
outro, portanto, de uma liberdade que é exercida pelo indivíduo-sujeito.

Metodologia: Este estudo, cuja abordagem é qualitativa, vale-se de uma revisão bibliográfica 
narrativa que, utilizando de autores como Heidegger, Kierkegaard, Bourdieu e Lacan, dentre 
outros que buscaram compreender o espírito humano, discute, como pesquisa básica, um 
humanismo que vise a liberdade do ser humano pelo entendimento-de-si. A discussão caminha 
por três eixos teóricos: a) o conceito heideggeriano de essência do ser humano; b) o inconsciente 
como estrutura linguística estruturante e estruturada; e c) o desespero do entendimento-de-si 
como para-si, para a liberdade de ser. Isto posto, o estudo começa pelo conceito de Heidegger 
sobre a essência humana, que para o filósofo alemão é algo a ser desdobrado até a sua plenitude 
(1979), portanto, não é algo fixo e imutável. Nesse sentido, a essência do agir deve ser o consumar 
desse desdobramento, e não o produzir de um efeito sempre-já posto. A essência humana se dá, 
portanto, pela consumação do ser através do pensar. O pensar é, desta forma, o engajamento do 
ente humano (Dasein) através do pensar do ser, estruturado como linguagem, para abertura da 
sua verdade, sendo assim, impregnado pelo devir ôntico – pois, a “questão da existência é um 
‘assunto’ do Dasein” (HEIDEGGER, 2012, p. 61) -, isto é, sustentado pelas condições e situações 
humanas. Todavia, o pensar sofre alguns entraves ao seu livre funcionamento, tendo, muitas 
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vezes, respondido de maneira inconsciente e mecânica a determinados estímulos, tornando-o 
um objeto maleável por técnicas que representam um semblante de racionalidade que esvazia a 
linguagem, entravando o acesso do ser humano ao entendimento-de-si. Isso porque o inconsciente 
é “estruturado, tramado, encadeado, tecido de linguagem” (LACAN, 1988, p. 139), de modo que 
o esvaziamento da linguagem cria barreiras, também, ao entendimento do ser humano quanto 
à escuridão que o constitui, não conseguindo, assim, distinguir entre o que é exterior e o que é 
interior, produzindo entrave à instauração do princípio de realidade. Nesse ponto, o não-pensar 
mostra-se como a aniquilação das possibilidades pela repetição desesperançada, que começa com 
o não pensar do Eu onde é, não podendo, assim, transcender o entendimento que conduz a si 
mesmo. Esta é a ausência do desespero de ser, e, para que alguém não esteja verdadeiramente 
desesperado, “é preciso que a cada instante aniquile em si a sua possibilidade” (KIERKEGAARD, 
1979, p. 321). O que ocorre, então, é essa imposição valorativa como sempre-já-posta, isto é, como 
esse algo sendo natural e fixo, inculcado pelo habitus estruturado e estruturante (BOURDIEU, 1989), 
desapercebidamente praticada, que não permite “Desesperar de si próprio, querer, desesperado, 
libertar-se de si próprio” (KIERKEGAARD, 1979, p. 326). Desta forma, esse estudo discute as 
ideias sucintamente discorridas acima, ou seja, do exercício da liberdade como um contínuo e 
desesperador desdobrar do ser humano pelo entendimento-de-si alcançado pelo pensar.

Conclusão: Tal estudo evidenciou que são inúmeros os entraves que impossibilitam a liberdade 
do ser humano, visto que este possui dificuldade para escutar-se, portanto, para a instauração 
do princípio de realidade devido a esse não-entendimento-de-si operado pelo não-pensar sobre 
o que lhe é exterior e o que lhe é interior, caráter imanente da homogeneização do pensar que 
impossibilita a abertura-do-ser.

Referências: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1989.

HEIDEGGER, Martin. Carta Sobre o humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

______. Ser e tempo. Campinas, SP: Editora da Unicamp; Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2012.

KIERKEGAARD, Søren A. Diário de um sedutor; Temor e tremor; O desespero humano. São Paulo: Abril 
Cultural, 1979.

LACAN, Jacques. O seminário, livro 3: as psicoses. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
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Introdução: O projeto “Reuse” foi desenvolvido no primeiro semestre de 2020 pela “Agência 
Célula - Comunicação Solidária”, projeto de extensão do curso de Publicidade e Propaganda da 
UPF, em parceria com o TransformAção. O conceito de “comunicação solidária” compreende o 
“processo comunicacional como ferramenta educacional” (VERONESE e MARTINS, 2010, p. 60). 
O Reuse propõe, de forma inovadora, reutilizar papelões coletados por cooperativas de catadores 
de resíduos de Passo Fundo, para a produção de novas embalagens, com maior valor agregado 
a partir da narrativa de sustentabilidade socioambiental. O projeto busca aumentar a renda dos 
cooperados ao mesmo tempo em que contribui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ONU, 2015), especialmente em suas metas 11.6 “reduzir o impacto ambiental negativo per capita 
das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais 
e outros” e 12.5 para reduzir a geração de resíduos por meio do reuso. 

Metodologia: Após o reconhecimento de que as cooperativas de reciclagem recebem um valor 
muito baixo pelo quilo de papelão coletado que é destinado à indústria de reciclagem, deu-se 
início à reuniões com o coordenador do Projeto TransformAção, professores e estudantes da UPF 
e membros de gráfica e do comércio local para identificar alternativa de ampliar a receita dos 
cooperados com o reuso. Identificou-se grande demanda por caixas de papelão para transportes de 
produtos diversos, atualmente produzidas em gráficas com papelão novo e de alto custo. Assim, 
surgiu a oportunidade das cooperativas separarem caixas de papelão com condições adequadas não 
para reciclagem, mas sim para a reutilização de novas caixas de papelão por um preço justo (maior 
do que pago pela reciclagem e menor do que o papelão novo). Assim o projeto Reuse foi organizado 
em cinco dimensões: Matéria Prima; Produto; Produção; Venda; Consumo. A dimensão da Matéria 
Prima refere-se à obtenção e tratamento do papelão realizado pelas cooperativas de reciclagem de 
Passo Fundo (Coama, Recibela, Cootraempo e Arevi). A obtenção ocorre via a coleta própria de 
resíduos em empresas, condomínios e residências. Nesta etapa é necessário certo cuidado, como 
evitar dobras e contaminações. O tratamento refere-se à seleção do papelão com condições de reúso; 
separação em tamanho e gramatura; e corte da área útil (sem dobra) a ser reutilizada. A etapa do 
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corte mostrou-se um importante desafio para o projeto, pois depende da aquisição de guilhotina 
especial de rolo para o corte do papelão e treinamento técnico para desenvolvimento da atividade 
com segurança e eficiência. A dimensão do Produto envolve a pesquisa e desenvolvimento, design 
e publicidade de produtos com papelão reutilizados, especialmente embalagens. Nesta fase o 
projeto avançou através da sua curricularização na disciplina de Programação Visual e Produção 
Gráfica, em 2020/2, ministrada pelo Prof. Olmiro Schaeffer no curso de Publicidade e Propaganda. 
Um grupo de alunos desenvolveu nome, slogan, selo e um storytelling (“Resgate um papelão”) 
destinado ao consumidor final contando a trajetória da caixa de forma lúdica e responsável. Também 
foi desenvolvido um primeiro protótipo, com mockup e faca de corte de embalagem para cartões 
de visita. No semestre seguinte, o projeto foi levado pelo Prof. Thomas Teixeira para a disciplina 
Design de Embalagens, na qual os estudantes identificaram demandas de novas embalagens com 
papelão reutilizado e desenvolveram protótipos. As dimensões de Produção e Venda referem-se 
à utilização e comercialização do papelão reutilizado para a produção de embalagens em gráficas, 
como alternativa de menor custo e com potencial de agregar valor através do uso do selo Reuse. 
Na dimensão de Consumo ocorre a avaliação e comparação da percepção de valor do consumidor 
sobre as marcas que utilizam embalagens comuns, embalagens do Reuse e embalagens com o 
storytelling associados à sustentabilidade socioambiental. 

Conclusão: O projeto tem um expressivo potencial e promete pagar um preço justo pelo trabalho 
dos recicladores. Também evidencia a dinâmica da extensão, unindo cursos, indo para dentro da 
sala de aula e para a comunidade. Porém, para que a execução destas embalagens seja realizada é 
necessário viabilizar a aquisição de uma máquina de corte especial para papelão pelas cooperativas 
de reciclagem. 

Referências: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). The Millennium Development Goals 
Report 2015. Nova York: United Nation, 2015. Disponível em: <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/
Resources/Static/Products/Progress2015/English2015.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2021.

VERONESE, M.; MARTINS, M. A comunicação nos empreendimentos econômicos solidários. 
Comunicação & Educação, v. 15, n. 2, p. 59-68, 30 ago. 2010. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/
comueduc/article/view/44825>. Acesso em: 31 jul. 2021.
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Introdução: A problemática a ser tratada ganha escopo sobre as recentes alterações trazidas 
pela Lei da liberdade econômica, que alterou o artigo 50 do Código Civil (CC), a qual clarifica 
entendimento quanto aos requisitos e hipóteses para a desconsideração da personalidade jurídica. 
Aliado a isso, surge a inclusão do artigo 82-A da Lei 11.101-2005, que na redação atual admite o 
uso do instituto aos sócios de responsabilidade limitada e administradores da sociedade, com o 
fim de afastar a extensão dos efeitos da falência a tais sócios, mas permite a estes a aplicação da 
desconsideração da personalidade jurídica. Nesse ponto, demonstra-se crucial a observância das 
perceptivas futuras destas alterações no cotidiano do meio empresarial e do processo falimentar, 
tendo em vista que aparente alteração tem como objetivo central dar novos ares a aplicação do 
instituto de forma mais sólida e em casos específicos, visando trazer maior segurança jurídica as 
empresas e em igual tempo coibir abusos do agente.

Metodologia: A realidade vivenciada pelo cenário durante e pós pandemia reflete uma crise 
presente dentro da economia brasileira, o que é de conhecimento comum pelas constantes notícias 
de fechamento de empresas em ritmo alarmante, bem como o aumento do endividamento e 
a dificuldade das empresas em honrar com seus credores. Nesse sentido fica a reflexão, o que 
acontece com as dividas quando estas superam os ganhos que o agente consegue obter com a 
atividade? A resposta aponta para a falência da empresa. Então significa que tais credores ficarão 
desamparados? o que se fazer para pagar as dívidas? e se houve uso indevido da personalidade 
da pessoa jurídica, há o que fazer? Partindo disso a Lei falimentar, conhecida lei 11.101/05 ganha 
razão de ser. Quanto ao abuso de direito, tal aspecto surge como ferramenta a desconsideração 
da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, que de acordo com FORTES, 
ocorrera nas hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial, entendíveis como formas 
de uso indevido da personalidade jurídica (2018, p. 17). Partindo disso, as recentes alterações 
promovidas pela lei 13.874, visando trazer maior segurança jurídica e restrição na interpretação 
do dispositivo, inseriram o §1 e §2 ao artigo mencionado, estabelecendo precisamente quando 
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aplicar-se o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. As inovações apontadas em um 
primeiro momento não trazem grandes novidades a uma primeira vista, já que se enquadram em 
entediamentos já consagrados pelos tribunais superiores. Contudo, para a figura do empresário 
serve como parâmetro de grande valia para uma visão mais concreta da aplicação do instituto, a 
qual torna mais palpável na prática entender os limites e hipóteses de atuação que separam a figura 
da pessoa física do empresário e do agente pessoa jurídica. Atrelado a tal novidade, cabe ressaltar 
novo dispositivo inserido na Lei 11.101/05, qual seja, o artigo 82-A, que estabelece a extensão 
dos efeitos da falência, bem como delimita a possibilidade de aplicação da desconsideração da 
personalidade jurídica no processo falimentar. Com a redação atual, Aponta RIBAS que o novo 
comando normativo deixa clara a separação dos institutos, não sendo aplicável a extensão dos 
efeitos da falência ao sócio de responsabilidade limitada, mas sendo possível a desconsideração . 
Ainda tal dispositivo estabelece a necessidade de limitação da desconsideração a aqueles que de 
fato estiveram envolvidos no abuso da personalidade, gerando maior segurança jurídica (2021, p. 
1). Nesse ponto, nota-se que ambos os institutos trazem consigo a premissa comum de regular a 
aplicação da desconsideração da personalidade aos agentes que dela forem causadores, sem atingir 
diretamente ou prejudicar o desenvolvimento da empresa, voltado ainda para a preservação do 
uso do instituto em situações concretas evidentes de sua necessidade de uso. Tal parâmetro se 
mostra digno de elogio pela ponderação dos direitos da empresa e dos credores lesados.

Conclusão: Ante o exposto, o advento das inovações trazidas pela Lei 13.874, com as alterações 
providas pela lei de falências trouxeram grande avanço na aplicação da desconsideração da 
personalidade jurídica em situações concretas, direcionando a aplicação, mesmo em caso de 
falência, aos agentes causadores de lesão a credores, o que preserva a integridade da empresa e 
gera segurança na rotina empresarial.

Referências: BRASIL. Lei Federal nº 11.101. 09 de Fevereiro de 2005. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101>. Acesso em: 4 Ago. 2021.

BRASIL. Lei Federal nº 13.874. 20 de Setembro de 2019. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874>. Acesso em: 4 Ago. 2021.

FORTES, Mariana Teixeira. A desconsideração da personalidade jurídica na falência. Monografia. 
Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2018.

RIBAS, Rodrigo Cunha. A desconsideração da personalidade jurídica na Nova Lei de Falências. Consultor 
Jurídico, 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jan-22/ribas-personalidade-juridica-lei-
falencias> Acesso em: 4 Ago. 2021.
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Introdução: Atento a nova legislação quanto ao uso, armazenamento e reprodução de dados, 
a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)ganha como função fixar e regulamentar o 
aproveitamento por parte de pessoas físicas e jurídicas de informações fornecidas, atribuindo 
obrigações e gerando sanções pelo seu descumprimento. Nesse ponto, questiona-se acerca da 
adaptação dos agentes econômicos a nova realidade imposta, e a quem e por quais meios seja 
afetada pela LGPD. Deve-se considerar as consequências pelo descumprimento das obrigações no 
manejo e coleta de dados, nos termos da legislação vigente. Tal ação ganha maior importância na 
medida em que as sanções e muitas das aplicações gerais da lei 13.709/2018 já entraram em vigor, 
mas diversas empresas não puderam se adaptar as obrigações nela contidas, em especial atenção 
as que atuem no meio digital, cada vez mais presente aos diversos tipos empresariais, inclusive as 
mais tradicionais e ingressa no mercado de mídias sociais e no uso de cadastros.

Metodologia: A disciplina quanto ao tratamento de dados pessoais trazida pela LGPD segue 
vertente em proteção além da intimidade, com viés na preservação dos direitos fundamentais 
inerentes a pessoa humana, conforme diretrizes trazidas pelos incisos do artigo 2º da legislação 
supracitada. Nessa seara, destaca FRAZÃO que o tratamento dado pela lei ao uso de dados dos 
agentes surge para destacar a natureza destes, que não podem ser vistos pelas empresas como 
simples bens patrimoniais, mas como parte da dignidade do usuário, destacando na lei a adoção de 
tratamento humanizado e cauteloso no uso dos dados, nos limites estabelecidos pelo ordenamento 
jurídico, o qual ainda deve ser usado mediante expresso consentimento do detentor, conforme 
extraído dos princípios atinentes no artigo 6º da lei. Em decorrência a visão da nova legislação, 
verifica-se que o uso de dados pessoais de agentes, na coleta de cadastro, no uso de informações 
cedidas, armazenamento e descartes de tais dados deverão ser realizados sobre rígida fiscalização 
e apenas aos objetivos que forem acordados junto ao usuário cedente, conforme citado processo 
de tratamento, previsto no artigo 5º, X, da LGPD. Portanto, o primeiro desafio a ser enfrentado se 
da na adaptação por parte das empresas ao controle de dados, a ser realizado por meio de sistema 
destinado a tal finalidade, com a devida catalogação, armazenamento e descarte dos dados, com 
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o devido cuidado a segurança de tal sistema, visando impedir vazamento de informações, que 
se verificada por conta de um preparo indevido as práticas requeridas pela LGPD, poderá ser 
responsabilizado por tais condutas. Outro ponto a ser destacado se da no uso de dados dentro das 
finalidades acordadas entre o usuário e a empresa que fará uso destes em seus cadastros. Conforme 
aponta FRAZÃO tais informações cada vez mais se tornam bens de valore expressivo dentro do 
mercado, servindo de demanda de negociações entre empresas, sem a devida compreensão do 
uso por parte do agente cedente. Em virtude de tais práticas e da reconhecida vulnerabilidade 
dos agentes que concordam com os termos é que a LGPD passa a regulamentar a necessidade de 
um consentimento concreto e preciso quanto ao uso de informações, questão essa colacionada 
como princípio previsto no artigo 6º, inciso VI, e de forma expressa de obrigação, nos termos do 
artigo 9º da legislação em vigor. Nesse ponto, surge a necessidade das empresas em atualizar seus 
termos de uso e requerimentos cadastrais, deixando suas disposições de forma clara a todos os 
cedentes, sem espaços para interpretações ou divergências. A consequência do descumprimento 
das obrigações impostas pela lei são expressivas as empresas, que nos termos dos incisos do artigo 
52 da LGPD, vão desde advertência, aplicação de multa, bloqueio de dados, até mesmo a proibição 
do exercício de atividades ligadas ao uso de dados, demonstrando a urgência na adaptação das 
empresas a realidade imposta pela nova legislação de proteção de dados.

Conclusão: Ante o exposto, destaca-se a urgência na adaptação das empresas a nova lei de 
proteção de dados, com adoção de mecanismos e direcionamento de recursos ao controle e manejo 
de dados de seus usuários, bem como estabelecer formas claras de interação e consentimento a 
estes, visando a preservação de componentes de natureza fundamental, em especial se vista sobre 
a realidade da era digital vivenciada.

Referências: BRASIL. Lei Federal nº 13.709. 14 de Agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 9 Ago. 2021.

FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
e suas Repercussões no Direito Brasileiro. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2019.

FRAZÂO, Ana. Nova LGPD: principais repercussões para a atividade empresarial. JOTA, 2021. Disponível 
em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-
principais-repercussoes-para-a-atividade-empresarial-29082018> Acesso em: 9 Ago. 2021.
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	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE CREMES MANIPULADOS CONTENDO 4% DE HIDROQUINONA
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	Autor Principal: Claudia Denise Vizioli
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	Coautores: Daniela Boscatto; João Pedro Ritter; Laís Sincas Conte
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	Orientador: Janaína Fischer
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	Autor Principal: Danieli Cristina Pasqualotto Torella
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	Autor Principal: Diego Nunes
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	Coautores: Eduarda Souza Rochembach; Mayara Luza Chiapinoto
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	Orientador: Alexandre Lazaretti Zanatta
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	Autor Principal: Eduardo Roman Pedro
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	Orientador: Luciano de Oliveira Siqueira
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	Orientador: Crislaine Sartori Suzana
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	Autor Principal: Elian Polli
	Coautores: Elian Polli
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	Educação Física e aulas remotas síncronas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: relato de experiência
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	Autor Principal: Ellen Camila Rosa Hoppen
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	AMPUTAÇÃO DE MEMBRO PÉLVICO PARA TRATAMENTO DE SARCOMA DE TECIDOS MOLES EM CANINO
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	Autor Principal: Emily Sanini Guimarães
	Coautores: Emily Sanini Guimarães; Enzo Parmigiani Provin; Jeferson Da Silva; Mateus Silva Souza; Gisele Karlec Jacobs; Mariana Garcez Castellano
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	Autor Principal: Eriky William da Silveira
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	Autor Principal: Ernesto Turman
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	Coautores: Evilin Raiana Xavier Marcolin; Audrea Dallazem Nogueira
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	Autor Principal: Fabiano Lucas Jung
	Coautores: Rangel Casanova Daneli
	Orientador: Marcelo Trindade Rebonatto
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	Autor Principal: Fabiéle Ferreira Jung
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	Orientador: Doglas Cecchin
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	Autor Principal: Fabio Gotz de Lima
	Coautores: Fabio Gotz de Lima; Vinícius Francisco Toazza
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	Autor Principal: Fabio Gotz de Lima
	Coautores: Fabio Gotz de Lima; Vinícius Francisco Toazza
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	Autor Principal: Fabio Henrique Zerbielli
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	Autor Principal: Felipe Gomes Dallepiane
	Coautores: Felipe Gomes Dallepiane; Marciele Cristiane Spanenberg Führ; Anna Carolina Ceolin Milani; Trévor Ragnini Testa; Luiza Ventura Penteado da Silva
	Orientador: Carmen Liane Neubarth Estivallet 

	A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE PERIODONTIA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA
	Autor Principal: Felipe Gomes Dallepiane
	Coautores: Felipe Gomes Dallepiane; Camila Yasmin Monteiro Pizzi; Eduarda Rizzon Ferreira; Marciele Cristiane Spanenberg Führ
	Orientador: Micheline Sandini Trentin

	EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL ESTÁGIO II PARA O ESTÁGIO III APÓS 5 MESES SEM ACOMPANHAMENTO
	Autor Principal: Felipe Gomes Dallepiane
	Coautores: Felipe Gomes Dallepiane; Camila Yasmin Monteiro Pizzi; Marciele Cristiane Spanenberg Führ; Eduarda Rizzon Ferreira; Priscila Nicolini; Anna Carolina Ceolin Milani
	Orientador: Micheline Sandini Trentin

	Mapa da Gestão Democrática do Ensino Público no Rio Grande do Sul-Registros Legais.
	Autor Principal: Felix Elias Cardoso Quintus
	Coautores: Felix Elias Cardoso Quintus
	Orientador: Rosimar Serena Siqueira Esquinsani

	Oficina de Artes Visuais, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider: Pintura Alternativa (ressignificando o olhar às cores)
	Autor Principal: Fernanda Ozelame dos Santos
	Coautores: Fernanda Ozelame dos Santos
	Orientador: Marilei Teresinha Dal’Vesco

	A IMPORTÂNCIA DO SEQUENCIAMENTO GENÔMICO E TECNOLOGIAS EMERGENTES EM AÇÕES DE SAÚDE 
	Autor Principal: Fernanda Pinheiro
	Coautores: Fernanda Pinheiro; Andricely Barbosa Vida; Bárbara Franccesca Brandalise Bassani; Beatriz Savioli Ribeiro; Caroline Fazolini de Paula Bastos; Eloize Feline Guarnieri; Ingrid Torres; Luiza Costa Gomes; Vanessa Feistauer; Eduarda Carreros
	Orientador: Maria Renita Burg

	O NEPOTISMO E A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
	Autor Principal: Fernanda Rotta Zanella
	Coautores: Fernanda Rotta Zanella
	Orientador: Giovani da Silva Corralo

	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
	Autor Principal: Flaiane Rodrigues Costa
	Coautores: Flaiane Rodrigues Costa
	Orientador: Adriano Canabarro Teixeira 

	POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LDB 
	Autor Principal: Flaiane Rodrigues Costa
	Coautores: Flaiane Rodrigues Costa
	Orientador: Altair Alberto Fávero 

	Projeto de Extensão A Saúde Começa pela Boca: nova proposta e expectativas de integração 
	Autor Principal: Flávia Biasi
	Coautores: Flávia Biasi; Nicoly Schmidt Figur; Daniela de Freitas Lima; Karen de Marchi
	Orientador: Daniela Jorge Corralo

	A CRIANÇA E OS DESENHOS ANIMADOS: UMA EXPERIÊNCIA NA LINGUAGEM
	Autor Principal: Flávia de Oliveira Milani
	Coautores: Flávia de Oliveira Milani
	Orientador: Marlete Sandra Diedrich

	FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS E SEU IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA
	Autor Principal: Flávia Naumann
	Coautores: Bruna Hannecker Souza; Cátia Bernardi; Giane Luza Cararo; Joanna Assumpção; Letícia Lírio dos Santos; Luísa Schultz Coelho Kampits; Rafaela Mezzomo Arcce; Sabrina Angélica Rachelle; Stephany Paludo da Silva; Tamiris Natália Chiossi
	Orientador: Magda Patrícia Furlanetto

	ZACHIA, UMA EXPERIÊNCIA EM CONSTRUÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Flávia Naumann
	Coautores: Flávia Naumann; Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves; Juliane Bervian; Maria Eduarda Kegler Ramos; Marina Pitagoras Lazaretto; Micheline Sandini Trentin; Renata Reschke do Nascimento
	Orientador: Giovana Henrich

	Breves elucidações sobre a escrita jornalística de Josué Guimarães com a participação do Software IRAMUTEQ
	Autor Principal: Flavia Susana Krug
	Coautores: Flavia Susana Krug
	Orientador: Miguel Rettenmaier

	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA DECORRENTE DE FALSA VIA EM EQUINO COM CÓLICA: ACHADOS CLÍNICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS
	Autor Principal: Flavio Benedetti
	Coautores: Flavio Benedetti; Ana Claudia Bilibio; Elisa de Oliveira Soares; Luana Hanauer; Renata Seibel; Ezequiel Davi dos Santos; Vanessa Marostega Milani; Chaene Polli; Rafaelly Yasmin Schmidt; Adriana Costa da Motta
	Orientador: Adriana Costa da Motta

	O benefício da aposentadoria para a pessoa transgênero no ordenamento jurídico brasileiro
	Autor Principal: Franciele Bordignon Dalla Costa
	Coautores: Franciele Bordignon Dalla Costa
	Orientador: Edimara Sachet Risso

	Transexualidade é incapacidade? O caso Maria Luiza da Silva
	Autor Principal: Franciele Bordignon Dalla Costa
	Coautores: Franciele Bordignon Dalla Costa
	Orientador: Edimara Sachet Risso

	GEOPOLÍMERO PARA CIMENTAÇÃO DE MATERIAL FRESADO - Ensaios de durabilidade por molhagem e secagem.
	Autor Principal: Francine Lucia Risson Bachi
	Coautores: Francine Lucia Risson Bachi; Alessandro Graeff Goldoni
	Orientador: Antônio Thomé, Francisco Dalla Rosa

	Medianeras em fluxo: Live e Podcast
	Autor Principal: Francisco de Moura Poma
	Coautores: Francisco de Moura Poma; Lucas Machado Barros
	Orientador: Carla Portal Vasconcelos

	A PROPAGANDA E A IMAGEM DE SI PROJETADA: O ETHOS E O ENSINO
	Autor Principal: Francismar Furlanetto
	Coautores: Francismar Furlanetto
	Orientador: Luciana Maria Crestani

	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: CAMINHO PARA A IGUALDADE 
	Autor Principal: Gabriel Andrade de Melo Silva
	Coautores: Gabriel Andrade de Melo Silva; Isabella Teresa Magalhães De Carli
	Orientador: Elisa Mainardi

	VIAGENS NO TEMPO NOS FILMES DE FICÇÃO CIENTÍFICA: POSSÍVEIS RELAÇÕES COM AS TEORIAS FÍSICAS VIGENTES
	Autor Principal: Gabriel Artuzi
	Coautores: Gabriel Artuzi; Alisson Cristian Giacomelli
	Orientador: Cleci Teresinha Werner da Rosa

	Residência Pedagógica em Educação Física: experiência das aulas remotas na EMEF Arlindo Luiz Osório – Passo Fundo/RS
	Autor Principal: Gabriel de Lima da Silva
	Coautores: Gabriel de Lima da Silva; Greici Fior; Diogo da Silva Bortolon
	Orientador: Andrea Bona Ughini

	TIK TOK E CANVA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO REMOTO NA EMEF ARLINDO LUIZ OSÓRIO, PASSO FUNDO/RS.
	Autor Principal: Gabriel de Lima da Silva
	Coautores: Gabriel de Lima da Silva; Greici Fior; Diogo da Silva Bortolon
	Orientador: Andrea Bona Ughini

	Extração de silício móvel e adsorvido em solos com diferentes históricos de cultivo
	Autor Principal: Gabriel Guntzel
	Coautores: Helena Trindade
	Orientador: Edson Campanhola Bortoluzzi

	ALBERTO CAEIRO E SEU ANTIFIADOR POÉTICO: CENOGRAFIA E ETHOS NO POEMA XXVIII
	Autor Principal: Gabriel Nodari Pereira
	Coautores: Gabriel Nodari Pereira
	Orientador: Ernani Cesar de Freitas

	ESTUDOS INTRODUTÓRIOS ACERCA DA EXPLORAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS CONSUMIDORES NA PUBLICIDADE E NA PROPAGANDA
	Autor Principal: Gabriel Sassi
	Coautores: Gabriel Sassi
	Orientador: Franco Scortegagna

	SISTEMA REGISTRAL BRASILEIRO E A VENDA IMOBILIÁRIA TRANSNACIONAL
	Autor Principal: Gabriela Becker Pinto
	Coautores: Gabriela Becker Pinto
	Orientador: Marcio Renan Hamel

	A globalização e a proteção de dados com ênfase na Lei Geral de Proteção de Dados – 
n.º 13.709/2018
	Autor Principal: Gabriela Buziki de Vargas
	Coautores: Gabriela Buziki de Vargas; Franco Scortegagna
	Orientador: Franco Scortegagna

	EXPRESSANDO EMOÇÕES: a arteterapia como recurso de intervenção em mulheres atendidas pelo CAPS AD
	Autor Principal: Gabriela Colussi
	Coautores: Gabriela Colussi; Ariane Rauber
	Orientador: Vanisa Fante Viapiana

	O ADMINISTRADOR PROFISSIONAL NA GESTÃO DE FAZENDAS MULTIFAMILIARES: um olhar na perspectiva de uma herdeira mulher
	Autor Principal: Gabriela Comin Gatto
	Coautores: Gabriela Comin Gatto
	Orientador: Denize Grzybovski

	Monteverdia ilicifolia: uma aliada para o tratamento de problemas gastrointestinais
	Autor Principal: Gabriela de Mello Tagliari
	Coautores: Gabriela de Mello Tagliari; Andrea Michel Sobottka
	Orientador: Cristiano Roberto Buzatto

	Diretivas Antecipadas de Vontade e a Eutanásia como instrumentos de garantia à uma morte digna
	Autor Principal: Gabriela de Souza
	Coautores: Gabriela de Souza; Matheus Pasqualin Zanon
	Orientador: Adriana Fasolo Pilati

	LIMPADOR DE PARA-BRISA DOS TRENS: TRANSFERÊNCIAS ANALÓGICAS DE DENOMINAÇÕES NA NARRATIVA DA CRIANÇA
	Autor Principal: Gabriela Golembieski
	Coautores: Gabriela Golembieski
	Orientador: Marlete Sandra Diedrich

	COVID-19 E MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS: UMA BREVE REVISÃO
	Autor Principal: Gabriela Gregory
	Coautores: Gabriela Gregory; Anna Laura Ribeiro Ribas; Louise Zanardo Sartori; Mariana Risson; Nathalia Strapazzon Mulinari
	Orientador: Gilvana Aparecida Bonella

	DERMATOSCOPIA: UMA VISÃO GERAL
	Autor Principal: Gabriela Gregory
	Coautores: Gabriela Gregory; Anna Laura Ribeiro Ribas; Louise Zanardo Sartori; Maísa Rizzotto Sotili; Victoria Antonini Martini
	Orientador: Gilvana Aparecida Bonella

	O PROTAGONISMO DOS ESTUDANTES ALIADO À PERMANÊNCIA ESTUDANTIL: UMA ANÁLISE FRENTE À CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
	Autor Principal: Gabriela Marques de Lara
	Coautores: Gabriela Marques de Lara; Anna Gabert Nascimento
	Orientador: Vinícius Santos de Miranda

	SÍFILIS GESTACIONAL: RASTREAMENTO, TRATAMENTO E COMO PREVENIR A SÍFILIS CONGÊNITA
	Autor Principal: Gabriela Matschinske Schmidt
	Coautores: Gabriela Matschinske Schmidt; Louise Zanardo Sartori; Nathalia Strapazzon Mulinari; Érica Lúcia Menegat
	Orientador: Fabiana Tonial

	COVID-19 E A RELAÇÃO COM DIABETES: UMA BREVE REVISÃO
	Autor Principal: Gabriela Matschinske Schmidt
	Coautores: Gabriela Matschinske Schmidt; Bárbara Prodossimo Fontoura; Maria Antônia Dutra Nicolodi; Bárbara Diel Klein; Carolina Danielli; Alícia Regina Zambiasi; Letícia Viegas
	Orientador: Persio Ramon Stobbe

	IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA A MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIOS
	Autor Principal: Gabriela Pedrozo Rech
	Coautores: Gabriela Pedrozo Rech; Daniela Merib; Juliane Bervian Bervian; Micheline Sandini Trentin; Elisabeth Maria Foschiera; Verônica de Azambuja Wagner
	Orientador: João Paulo de Carli 

	PANCREATITE AGUDA EM CÃO SEM RAÇA DEFINIDA: RELATO DE CASO
	Autor Principal: Gabriela Pinto Picoli
	Coautores: Gabriela Pinto Picoli; Aline Pinto de Pinto; Bruno Webber Klaser
	Orientador: Erick Ferry de Souza

	Zircônia translúcida: efeito da usinagem nas propriedades mecânicas 
	Autor Principal: Gabriela Pizzolatto
	Coautores: Gabriela Pizzolatto; Rafael Lorencet; Vitor Britto; Paula Benetti; Álvaro Della Bona
	Orientador: Márcia Borba

	RECOMENDAÇÕES GLOBAIS SOBRE A ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA AO INDIVÍDUO COM COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
	Autor Principal: Gabriela Silva Garcia
	Coautores: Gabriela Silva Garcia; Matheus Santos Gomes Jorge; Vanessa de Mello Konzen; Karine Demartini Rahhal; Juliana Secchi Batista; Roberta Pez Fagundes
	Orientador: Lia Mara Wibelinger 

	A Prevalência de Diabetes Mellitus Tipo 2 e Polifarmácia em Idosos Institucionalizados
	Autor Principal: Gabriele da Graça Botesini
	Coautores: Gabriele da Graça Botesini; Siomara Regina Hahn; Marilene Rodrigues Portella; Marlene Doring
	Orientador: Ana Luisa Sant’Anna Alves

	ENUCLEAÇÃO TRANSPALPEBRAL PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE ÓRBITA EM CANINO
	Autor Principal: Gabriele Muller Baril
	Coautores: Andressa Spengler; Bárbara Jürkfitz; Rayssa Emiliavaca de Moraes
	Orientador: Michelli Westphal de Ataide

	COLOTOMIA PARA TRATAMENTO DE MEGACÓLON CAUSADO POR FECALOMA EM CANINO
	Autor Principal: GABRIELE MULLER BARIL
	Coautores: Andressa Spengler; Bárbara Jürkfitz; Gabriele Muller Baril; Rayssa Emiliavaca de Moraes
	Orientador: Michelli Westphal de Ataide

	RUPTURA ESOFÁGICA IATROGÊNICA ASSOCIADA À PNEUMONIA E SEPSE EM BOVINO 
	Autor Principal: Gabriele Santos Mocellin
	Coautores: Gabriele Santos Mocellin; Diorges Henrique Setim; Ezequiel Davi Dos Santos; Adriana Costa da Motta
	Orientador: Adriana Costa da Motta

	ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO EM SAÚDE ÚNICA
	Autor Principal: Gabriele Santos Mocellin
	Coautores: Gabriele Santos Mocellin; Cristiane Chiarentin; Giseli Aparecida Ritterbusch; Mara Keli de Almeida Reginatto
	Orientador: Giseli Aparecida Ritterbusch

	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM ATENÇÃO AO CÂNCER - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
	Autor Principal: Gabrieli Eduarda Haefliger
	Coautores: Anne Rodrigues da Silva; Sandra Maria Vanini
	Orientador: Daiana Argenta Kümpel

	CINÉTICA DE CRESCIMENTO MICROALGAL UTILIZANDO GLICOSE COMO FONTE DE CARBONO
	Autor Principal: Gabrielle Nadal Biolchi
	Coautores: Gabrielle Nadal Biolchi; Samuel Teixeira Lopes; Ana Paula Ecker Martins; Deividis Nimuth Fritzen; Natalia Provenzi Danielli
	Orientador: Luciane Maria Colla

	OFICINAS DE ARTES VISUAIS ONLINE COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MISTURANDO E UNIFICANDO DESENHO E FOTOGRAFIA.
	Autor Principal: Gabrielle Sebben de Bastos
	Coautores: Gabrielle Sebben de Bastos
	Orientador: Marilei Teresinha Dal’Vesco

	Eficiência de inseticidas para controle de Spodoptera frugiperda em soja 
	Autor Principal: Giácomo Formentini
	Coautores: Anderson Rigo; Eduyri Jacob Pereira; Bianca Zampieron Bagio; Jennifer Tomazelli
	Orientador: Crislaine Sartori Suzana

	O MUNDO JURÍDICO E A RELAÇÃO COM A FILOSOFIA: REGRAS DO MÉTODO – RENÉ DESCARTES
	Autor Principal: Gilmar Teixeira Lopes
	Coautores: Gilmar Teixeira Lopes
	Orientador: Marcelo Doro

	GESF associada a obesidade: uma revisão de literatura
	Autor Principal: Gilseo Marcante Junior
	Coautores: Gilseo Marcante Junior; Amanda Barboza da Silveira; Alessandra Arnhold dos Santos; Adriana Buchner; Bárbara Diel Klein; Bruno Trento; Caroline Possamai Rovadoscki; Dagmara Barro; Fabiano dos Santos Barato; Jéssica dos Santos Giordani; Julia Mae
	Orientador: Fabiana Piovesan 

	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DE PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL EM CLÍNICA DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL
	Autor Principal: Giordana Vitória Bertozzo Suzin
	Coautores: Giordana Vitória Bertozzo Suzin; Ana Katharina Dalbosco; Ana Paula Copetti Goi; Júlia Gavazzoni; Julia Maestri da Silva; Larissa Borchartt Coelho; Laura Castelli Montemezzo; Nathália Paradzinski; Tiffani Boni; Yasmin Stefanello Beituni
	Orientador: Márcio Lubini

	A SOCIEDADE DE CONSUMO E A PUBLICIDADE NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 
	Autor Principal: Giovana Rohrbek Tunini
	Coautores: Giovana Rohrbek Tunini; Juliane Sordi Belenzier; Jovana de Cezaro
	Orientador: Nadya R.G. Tonial

	Aplicações da inteligência artificial em implantodontia: uma revisão sistemática
	Autor Principal: Giovani Enderle Morandi
	Coautores: Giovani Enderle Morandi; Pedro H. W. Tretto; Jason A. Griggs; Alvaro Della Bona
	Orientador: Alvaro Della Bona

	Quando a “medição” reforça a desigualdade: uma análise a partir de Martha Nussbaum
	Autor Principal: Giovanna Dalquiavon
	Coautores: Giovanna Dalquiavon; Altair Alberto Fávero
	Orientador: Altair Alberto Fávero

	A Romaria em honra à São Miguel Arcanjo em Passo Fundo pelas memórias orais da família Isaías: Uma trajetória afro-brasileira em perspectiva
	Autor Principal: Giovanna de Oliveira Pedroso
	Coautores: Giovanna de Oliveira Pedroso
	Orientador: Gizele Zanotto

	PROMOÇÃO DO AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO NO PROJETO EQUOTERAPIA
	Autor Principal: Gisele Baggio
	Coautores: Gisele Baggio; Gustavo Leimeder Mattioni; Paulo Cezar Mello
	Orientador: Paulo Cezar Mello

	Bateram na porta! (Mas não é o vizinho, são pessoas com jaleco branco)
	Autor Principal: Gisele Baggio
	Coautores: Gisele Baggio; Sabrina Miotto; Camila Sasseti; Anderson Flores
	Orientador: Anderson Flores

	Desafios da Prática Pedagógica na Brinquedoteca Hospitalar
	Autor Principal: Gislaine dos Santos Lopes
	Coautores: Gislaine dos Santos Lopes; Milena Maschke; Maria Teresa Flores
	Orientador: Sussi Abel Menine Guedes

	Requisitos e desafios da prática dialógica em sala de aula
	Autor Principal: Gislene Garcia
	Coautores: Gislene Garcia; Daniela De David Araújo
	Orientador: Cláudio Almir Dalbosco 

	A EXPERIÊNCIA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DIANTE DA PANDEMIA SARS/COVID-2019: NARRATIVAS E RELFEXÕES
	Autor Principal: Gislene Garcia
	Coautores: Gislene Garcia; Evania Carina Calza; Cláudia Zimmermann Teixeira
	Orientador: Rosimar Serena Siqueira Esquinsani 

	Caracterização de um material que sofreu descarbonetação durante o processo de estampagem a quente.
	Autor Principal: Giulia Ciacci Zanella
	Coautores: Giulia Ciacci Zanella; Guilherme Luvezute Kripka; Jônatan Rauber
	Orientador: Charles Leonardo Israel

	O MAVRS como fonte de conhecimento: elaboração de um material educativo sobre os artistas rio-grandenses do acervo
	Autor Principal: Giulia Cittolin
	Coautores: Giulia Cittolin; Stefani Valente Aliprandini
	Orientador: Marilei Teresinha Dal Vesco

	GLADSTONE OSÓRIO MÁRSICO: O ESCRITOR SATÍRICO ERECHINENSE
	Autor Principal: Gláucia Elisa Zinani Rodrigues
	Coautores: Gláucia Elisa Zinani Rodrigues
	Orientador: Gizele Zanotto

	Não-marcação de gênero: a “linguagem neutra” e o Círculo de Bakhtin
	Autor Principal: Guilherme Alexandre da Silva
	Coautores: Guilherme Alexandre da Silva
	Orientador: Marlete Sandra Diedrich

	Facebook e o “vírus chinês” de 2020: os discursos que defendem a criação em laboratório da Covid-19
	Autor Principal: Guilherme Alexandre da Silva
	Coautores: Guilherme Alexandre da Silva
	Orientador: Marlete Sandra Diedrich

	Aprendizagem de Língua Portuguesa como língua de inclusão na graduação UPF
	Autor Principal: Guilherme Alexandre da Silva
	Coautores: Guilherme Alexandre da Silva
	Orientador: Luciane Sturm

	Avaliação computacional de germoplasma de trigo: iniciativa ao cumprimento do acordo cooperativo do Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos
	Autor Principal: Guilherme da Silva
	Coautores: Guilherme da Silva
	Orientador: Rafael Rieder

	Reciclagem de membranas de osmose inversa para a produção de membranas de nanofiltração e ou ultrafiltração.
	Autor Principal: guilherme giubel
	Coautores: guilherme giubel; Fabio Ivan Seibel; Jéssica Stefanello Cadore; Maxime Pontie
	Orientador: Vandre Barbosa Brião

	Avaliação da correlação de resultados da caracterização de compostos elastoméricos envelhecidos em estufa por meio de ensaio mecânico convencional de tração vs testes cíclicos.
	Autor Principal: Guilherme Marchesini
	Coautores: Guilherme Marchesini
	Orientador: Alana Neto Zoch

	Do parcelamento, edificação ou utilização compulsório
	Autor Principal: Guilherme Silva de Oliveira
	Coautores: Guilherme Silva de Oliveira; Anna Gabert Nascimento; Luana Siqueira Machado
	Orientador: Janaína Rigo Santin

	POTENCIAIS APLICAÇÕES DA Rhodococcus pyridinivorans, UM ACTINOMICETO ISOLADO EM BIOPILHAS DE COMPOSTAGEM
	Autor Principal: Gustavo Concolato
	Coautores: Gustavo Concolato; Bruna Strieder Machado; Mateus Torres Nazari; Larissa Crestani; Thaís Strieder Machado; Valdecir Ferrari
	Orientador: Jeferson Steffanello Piccin

	EVOLUÇÃO DA MORBIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM ADULTOS AO LONGO DE UMA DÉCADA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, RS
	Autor Principal: Gustavo de Gasperi
	Coautores: Gustavo de Gasperi; José Luiz Milanese; Leonardo Duarte Paganella; Maria Eduarda Marcon; Francisco Junior Lunelli; Arthur Henrique Sandri
	Orientador: Cristiane Barelli

	Diabetes Mellitus no contexto da pandemia de SARS-CoV-2
	Autor Principal: Gustavo de Gasperi
	Coautores: Gustavo de Gasperi; Anna Julia Brollo Nunes; Bianka Guizzo Luzzato; Carlos Eduardo Brustolin; Ana Clara Michelon Magagnin
	Orientador: Pérsio Ramon Stobbe

	Panvasculite em cordeiro
	Autor Principal: Gustavo Júnior Pinsetta
	Coautores: Gustavo Júnior Pinsetta; Paola Deon Dalla Corte; Luis Henrique Vendramin Concolatto; Felipe Balbinot; Chaene Polli; Marcio Waltrick Flores
	Orientador: Carlos Bondan

	PROLAPSO DE VAGINA EM FÊMEA SUÍNA
	Autor Principal: Gustavo Júnior Pinsetta
	Coautores: Gustavo Júnior Pinsetta; Ana Julia Bonfanti Conterato; Ana Claudia Cappelletto Bilibio; Christian Anghinoni Ceratto; Ivan Domingos De Lara Pellizzari; Carlos Miguel De Bastiani; Chaene Polli
	Orientador: Giseli Aparecida Ritterbusch

	JUSTIÇA TRIBUTÁRIA: A DESONERAÇÃO DA CESTA BÁSICA E SUA (IN)EFICÁCIA
	Autor Principal: Gustavo Pertille
	Coautores: Gustavo Pertille
	Orientador: Julio Cesar Giacomini

	COMBATE A REGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA: A DISCUSSÃO GAUCHA ACERCA DA DESONERAÇÃO DO ICMS NA CESTA BÁSICA 
	Autor Principal: Gustavo Pertille
	Coautores: Gustavo Pertille
	Orientador: Julio Cesar Giacomini

	O CONDOMÍNIO DE LOTES, ADVINDO DA LEI N. 13.465/2017 E SEU PAPEL NO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE
	Autor Principal: Gustavo Rotta Zanella
	Coautores: Gustavo Rotta Zanella
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

	A LITERATURA CONTEMPORÂNEA DE MOACYR SCLIAR NOS CURSOS DE MEDICINA GAÚCHOS MELHOR AVALIADOS NO ENADE/INEP 2019
	Autor Principal: Helena de Moraes Fernandes
	Coautores: Helena de Moraes Fernandes
	Orientador: Miguel Rettenmaier da Silva

	As contribuições dos alunos da Pós-Graduação UPF na construção da Política do Estudante
	Autor Principal: Helena Trindade da Silva
	Coautores: Helena Trindade da Silva; Bruno Almeida
	Orientador: Vinícius de Miranda 

	Conhecimentos prévios no ensino de Física: métodos utilizados pelos professores para identificá-los
	Autor Principal: Héllen Lourençato Kuiava
	Coautores: Héllen Lourençato Kuiava
	Orientador: Luiz Marcelo Darroz 

	ANÁLISE COMPARATIVA DE ESTÔMATOS E ESTRUTURAS SECRETORAS PELO MÉTODO DA IMPRESSÃO DA EPIDERME, EM FOLHAS DE TRÊS ESPÉCIES DO GÊNERO Eugenia (MYRTACEAE) SUJEITAS A DIFERENTES CONDIÇÕES DE LUMINOSIDADE
	Autor Principal: Helloisy Zanuzzi Pereira
	Coautores: Helloisy Zanuzzi Pereira; Gladis Cleci Hermes Thomé
	Orientador: Gladis Hermes Thomé

	O PÓS-PARTO: UMA PERSPECTIVA SOB O OLHAR PATERNO 
	Autor Principal: Heloisa Girotto da Silva
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	Coautores: Júlia Scarmignani Lumi; Sabrina Bernardi; Inara Carbonera Biazus; Kamile Anselmini; Jaqueline Missiaggia; Wágner Fávero; Stefany Nathalia Ansolin; Marciele Begnini; Angela Capoani; Rafaela Braz Borges; Raíssa Scalabrin
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves

	COMO A LASEPICS ADAPTOU-SE AO DISTANCIAMENTO SOCIAL EM SUAS REUNIÕES DURANTE A PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
	Autor Principal: Júlia Scarmignani Lumi
	Coautores: Júlia Scarmignani Lumi; Sabrina Bernardi; Inara Carbonera Biazus; Kamile Anselmini; Jaqueline Missiaggia; Wágner Fávero; Stefany Nathalia Ansolin; Marciele Begnini; Angela Capoani; Rafaela Braz Borges; Raíssa Scalabrin; Leonardo Mendes Santos; 
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves

	O Tribunal de Nuremberg foi de exceção?
	Autor Principal: Juliana da Silva Franceschi dos Santos
	Coautores: Juliana da Silva Franceschi dos Santos
	Orientador: Micheli Piucco

	Trabalho infantil no meio rural.
	Autor Principal: Juliana da Silva Franceschi dos Santos
	Coautores: Juliana da Silva Franceschi dos Santos
	Orientador: Maira Angélica Dal Conte Tonial

	OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E OS DESAFIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
	Autor Principal: Juliana Gonçalves Viegas da Fontoura
	Coautores: Juliana Gonçalves Viegas da Fontoura; Adele Stein Kuhn; Josimar de Aparecido Vieira
	Orientador: Josimar de Aparecido Vieira

	Para aprender a usar a língua: um estudo dos PCNs e da BNCC
	Autor Principal: Juliana Marcia Piotrowski
	Coautores: Juliana Marcia Piotrowski
	Orientador: Gisele Benck de Moraes

	Relação do aumento de casos de violência doméstica contra a mulher durante a pandemia do COVID-19 
	Autor Principal: Juliana Provensi Oro
	Coautores: Juliana Provensi Oro
	Orientador: Daniela Santos

	Abordagem fisioterapêutica na Síndrome de Edwards
	Autor Principal: Juliana Provensi Oro
	Coautores: Juliana Provensi Oro
	Orientador: Matheus Santos Gomes Jorge

	FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES SOBRE POSSIBILIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DE ESTATÍSTICA 
	Autor Principal: Juliana Valério
	Coautores: Juliana Valério; Gelson Berlatto Moreira; Maurício Ramos Sgarbi; Paula Boito; Ana Paola da Silva Betto
	Orientador: Rosana Maria Luvezute Kripka

	CENÁRIO DE APRENDIZAGEM INCLUSIVA: UTILIZANDO O GEOPLANO RETANGULAR NO ENSINO DE SIMETRIA E REFLEXÃO
	Autor Principal: Juliana Valério
	Coautores: Juliana Valério; Eduarda Cericato Ferrareze; Jessica Gasparin Meazza
	Orientador: Betine Diehl Setti

	O TRABALHO DOCENTE NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
	Autor Principal: Juliâna Venzon
	Coautores: Juliâna Venzon; Samir Casagrande
	Orientador: Telmo Marcon

	Ressignificar a formação docente em tempos de pandemia
	Autor Principal: Juliâna Venzon
	Coautores: Juliâna Venzon; Samir Casagrande
	Orientador: Telmo Marcon

	AS NOVAS FORMAS DE PUBLICIDADE NA SOCIEDADE DE CONSUMO
	Autor Principal: Juliane Sordi Belenzier
	Coautores: Juliane Sordi Belenzier; Giovana Rohrbek Tunini; Jovana de Cezaro
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial 

	A IMPORTÂNCIA DOS MEIOS ALTERNATIVOS NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO DURANTE E PÓS PANDEMIA
	Autor Principal: Juliane Sordi Belenzier
	Coautores: Juliane Sordi Belenzier; Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial 

	A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO COMO MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: UMA ANÁLISE AOS CASOS DO BALCÃO DO CONSUMIDOR DE CASCA
	Autor Principal: Juliane Sordi Belenzier
	Coautores: Juliane Sordi Belenzier; Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial 

	A percepção do jovem em relação às propagandas de prevenção ao Covid-19
	Autor Principal: Juliano Lessa Zanella
	Coautores: Juliano Lessa Zanella; Gustavo Tacca Roman; João Vitor Hohn; José Carlos Ferreira Neto; Luís Eduardo de Almeida Gotardo
	Orientador: Ciro Eduardo Gusatti

	O Uso das Tecnologias no Combate à Insegurança Alimentar
	Autor Principal: Julio Ferreira de Andrades
	Coautores: Julio Ferreira de Andrades; Estélvia Rosandra Portilio Maciel; Dione Maria Setti Frizon
	Orientador: Francine Cansi

	A valorização do contexto da prática nas pesquisas sobre política educacional: uma reflexão a partir da teoria da atuação
	Autor Principal: Junior Bufon Centenaro
	Coautores: Junior Bufon Centenaro; Antonio Pereira dos Santos
	Orientador: Altair Alberto Fávero

	PALATOPLASTIA COM RETALHO MUCOPERIOSTEAL DE SOBREPOSIÇÃO
	Autor Principal: Kaiane Elisa Marinello
	Coautores: Kaiane Elisa Marinello; Ana Stela Betto; Júlia Barbieri Zorrer; Amanda De Faveri Stella; Paola Rechembak Marchese; Márcio Flores
	Orientador: Carlos Bondan 

	Relato de Experiência: Esquadrão TransformAção
	Autor Principal: Kaique Slongo
	Coautores: Kaique Slongo; Aline do Carmo; Ciro Gusatti; Gabriela do Nascimento Corso; Lucas do Nascimento Apolinario; Isadora Araldi Giacomin; Laura Moraes; Lisiane Caroline Rodrigues Hermes; Natália Kunz; Olmiro Cristiano Lara Schaeffer; Yasmim Gabriela 
	Orientador: Olmiro Cristiano Lara Schaeffer

	UM ESTUDO ACERCA DA SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA: O papel dos conectores argumentativos da Língua Inglesa 
	Autor Principal: Kaliandra Luiza Dalvit Schio
	Coautores: Kaliandra Luiza Dalvit Schio; Maria Luisa Winik Drum
	Orientador: Gisele Benck de Moraes

	Cosméticos veganos: procedência de selos e as dificuldades e motivações na escolha dos produtos
	Autor Principal: Karen Kasten Fisch
	Coautores: Karen Kasten Fisch
	Orientador: Janine Fleith de Medeiros

	A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS COMPANHIAS AÉREAS FRENTE AO CENÁRIO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
	Autor Principal: Karen Massucatto
	Coautores: Tálison Battistella Tonial; Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

	O ESTADO E A EFETIVAÇÃO DO ACESSO À INTERNET COMO DIREITO FUNDAMENTAL
	Autor Principal: Karen Massucatto
	Coautores: Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

	DESLOCAMENTO ABOMASAL À DIREITA E VÓLVULO ABOMASAL EM VACA HOLANDESA – RELATO DE CASO
	Autor Principal: Karine Calderaro Dalcin
	Coautores: Karine Calderaro Dalcin; João Ignácio do Canto; Douglas Rübenich dos Santos
	Orientador: João Ignácio do Canto

	￼EQUOTERAPIA: AÇÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19
	Autor Principal: Karla Duani Bolfe
	Coautores: Karla Duani Bolfe; Anelise Resende Bilhar
	Orientador: Paulo Cezar Mello 

	TEMPERATURA DA PELE DA REGIÃO SACRAL DE PACIENTES CIRÚRGICOS
	Autor Principal: karla priscilla paulino dos santos
	Coautores: Karla Priscilla Paulino dos Santos; Suzinara Beatriz Soares de Lima; Bruna Rossarola Pozzebon; Rhea Silvia de Ávila Soares; Lidiana Batista Texeira Dutra Silveira; Thais Dresh Eberhardt; Paulo Jorge Pereira Alves
	Orientador: Thais Dresh Eberhardt

	CARACTERIZAÇÃO DOS VAZIOS URBANOS E ÁREAS OCUPADAS EM PASSO FUNDO/RS 
	Autor Principal: Kauize de Moura Valandro
	Coautores: Kauize de Moura Valandro; Bruna Suzana Galvan; Gabriela Braz Borges; Juliane Ávila Marques; Luiz Eduardo Lupatini; Lucas Fernando Zuffo Ferreira Borges; Rafaela Zauza
	Orientador: Carla Portal Vasconcellos

	Relato de Experiência da Equipe Multidisciplinar no Projeto Redes de Cuidados Territorias 
	Autor Principal: Kayla Cristine Pedrotti
	Coautores: Kayla Cristine Pedrotti; Andrei Bortoluzzi; Larissa Calegari Segal; Larissa Borges
	Orientador: Sandra Maria Vanini

	A construção do ethos no discurso do psicólogo docente: dramáticas dos usos de si e produção de saberes
	Autor Principal: Keila de Quadros Schermack
	Coautores: Keila de Quadros Schermack
	Orientador: Ernani Cesar de Freitas

	Justiça Social: Contributo para o Desenvolvimento de Organizações
	Autor Principal: Kelin Pagliarini Daniel
	Coautores: Kelin Pagliarini Daniel
	Orientador: Luiz Fernando Fritz Filho

	PROJETO DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO PEDRA DA IGREJA, CORONEL JOÃO SÁ, BAHIA.
	Autor Principal: Keltom Romulo Andrade de Abreu
	Coautores: Keltom Romulo Andrade de Abreu
	Orientador: Luiz Carlos Golin

	PERCEPÇÃO DOS PÚBLICOS INFLUENCIADORES NO QUE TANGE À INSERÇÃO DE NOVOS ALIMENTOS NO AMBIENTE ESCOLAR 
	Autor Principal: Kely Szymanski Araújo
	Coautores: Kely Szymanski Araújo; Janine Fleith de Medeiros
	Orientador: Janine Fleith de Medeiros 

	MULHER IDOSA: A FEMINIZAÇÃO DA VELHICE
	Autor Principal: Kenia Johner
	Coautores: Kenia Johner; Leucinéia Schmidt
	Orientador: Cristina Fioreze

	Vivências que não são experimentadas em sala de aula: relatos de estudantes que participaram do projeto diversidades UPF.
	Autor Principal: Kenia Johner
	Coautores: Kenia Johner; Maira Sgarbossa
	Orientador: Anelise Rebelato Mozzato

	Levantamento de Orchidaceae no Herbário RSPF
	Autor Principal: Kerolin Frison Goetz
	Coautores: Kerolin Frison Goetz; Julia Ramos Fávero; Bianca Zimmermann Kuster Gregory; Caroline da Silva Ribeiro; Júlia de Moraes Brandalise; Júlia Zambiasi Geller; Leonardo Martinello da Rosa; Maria Eduarda Soares Alberti; Michelle Helena Nervo
	Orientador: Cristiano Roberto Buzatto

	Amputação distal de membro torácico direito de caturrita (Myopsitta monachus)
	Autor Principal: Ketlim Paloma de Moura Todescatt
	Coautores: Ketlim Paloma de Moura Todescatt; Jordana Toqueto
	Orientador: Michelli Ataide

	PERSPECTIVA POÉTICA, VOZES GAÚCHAS: Anico Herskovits
	Autor Principal: Kévin Roger Reck
	Coautores: Kévin Roger Reck
	Orientador: Marilei Teresinha Dal’Vesco 

	BRINQUEDOTECA UNIVERSITÁRIA: LABORATÓRIO DE APRENDIZAGENS DO CURSO DE PEDAGOGIA UPF
	Autor Principal: Kímberli Ferreira dos Santos
	Coautores: Kímberli Ferreira dos Santos; Gissele Karine Abrahamsson; Luisa Candorim Facenda; Rosângela Hanel Dias
	Orientador: Elisabeth Maria Foschiera 

	Mulheres e questões de gênero na carreira Militar
	Autor Principal: Ladiana Biolchi
	Coautores: Ladiana Biolchi; Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusela Tonial 

	INVESTIGAÇÃO DE AMENORREIA SECUNDÁRIA: RELATO DE CASO 
	Autor Principal: Laís Restel Weber
	Coautores: Laís Restel Weber; Laura Rigon Rinaldi; Rafaela Amaro Link; Maria Elisa Franciscatto; Raquel Wohlenberg
	Orientador: Karen Oppermann

	QUALIDADE DO SONO EM PACIENTES COM PCOS ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA DO COVID 19
	Autor Principal: Laís Restel Weber
	Coautores: Laís Restel Weber; Laura Rigon Rinaldi; Rafaela Amaro Link; Maria Elisa Franciscatto; Raquel Wohlenberg
	Orientador: Karen Oppermann

	A TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PANDEMIA DO COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Laís Restel Weber
	Coautores: Laís Restel Weber; Raíssa Scalabrin; Ana Katharina Dalbosco; Nathália Giareta Serena; Letícia Lirio dos Santos; Maria Eduarda de Almeida; Maria Eduarda Severgnini Ludke; Letícia Viegas; Maria Eduarda Kegler Ramos; Marciele Begnini; Patrícia Gom
	Orientador: Júlio Mota 

	RELATO DE CASO: BRONQUITE INFECCIOSA DAS GALINHAS EM MATRIZES COM 25 SEMANAS DE IDADE
	Autor Principal: Lara Spagnol
	Coautores: Lara Spagnol
	Orientador: Márcio Machado Costa

	Intoxicação por Paracetamoletamol
	Autor Principal: Larissa Baroni
	Coautores: Larissa Baroni; Ana Paula Azevedo Zarowny; Lucas Gabriel Mensch da Luz; Lucas Lizot Pozzobon
	Orientador: Allan Cassio Baroni

	Percepção de acadêmicos da área da saúde frente ao trabalho multidisciplinar em um projeto de extensão: relato de experiência
	Autor Principal: Larissa Borges
	Coautores: Larissa Borges; Taiane Feiten; Kayla Cristine Pedrotti; Andrei Bortoluzzi; Larissa Calegari Segal
	Orientador: Isabel Inês Zamarchi Lanferdini

	Construção de um manual orientativo para o Projeto Redes de Cuidados Territoriais: Relato de experiência
	Autor Principal: Larissa Borges
	Coautores: Larissa Borges; Taiane Feiten; Kayla Cristine Pedrotti; Andrei Bortoluzzi; Larissa Calegari Segal
	Orientador: Marina Lazaretto

	Robótica em tempos de pandemia: Reinvenção de uma Olimpíada de Robótica Educativa Livre com ênfase na Linguagem de Programação durante o ano de 2020
	Autor Principal: Larissa Brandão Pasinato
	Coautores: Larissa Brandão Pasinato
	Orientador: Marco Antônio Sandini Trentin

	Uso de redes sociais como estratégia de divulgação de práticas alimentares saudáveis
	Autor Principal: Larissa Calegari Segal
	Coautores: Larissa Calegari Segal; Ana Luisa Sant\’ Anna Alves; Daiana Argenta Kumpel; Fabiane de Souza Sossella; Isabel Cristina Sommer
	Orientador: Valéria Hartmann

	ANÁLISE DA DIFUSÃO INTRAPARTICULAR EM DIFERENTES TEMPERATURAS ATRAVÉS DO MODELO DIFUSIVO SIMPLIFICADO DE WEBER E MORRIS
	Autor Principal: Larissa Crestani
	Coautores: Larissa Crestani; Thaís Strieder Machado; Bruna Strieder Machado; Giovana Marchezi; Gustavo Concolato
	Orientador: Jeferson Steffanello Piccin

	Oficinas de artes visuais online com alunos do ensino fundamental: Desenhando o imaginário 
	Autor Principal: Larissa dos Santos da Rosa
	Coautores: Larissa dos Santos da Rosa
	Orientador: Marilei Teresinha Dal Vesco

	Mediação on-line: Desafios e possibilidades
	Autor Principal: Larissa dos Santos Vieira
	Coautores: Larissa dos Santos Vieira; Fernanda Charlita Lopes da Silva; Kauany Machado
	Orientador: Maristela Piva

	ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO DA SERRA GAÚCHA
	Autor Principal: Larissa Lorencet Brancalione
	Coautores: Alessandra Bruxel
	Orientador: Valeria Hartmann

	A síndrome de burnot e o adoecimento docente: uma realidade cotidiana dos professores da Educação Básica
	Autor Principal: Larissa Morés Rigoni
	Coautores: Larissa Morés Rigoni; Camila Chiodi Agostini; Altair Alberto Fávero
	Orientador: Altair Alberto Fávero 

	Adoção de Crianças e Adolescentes por Casais Homoafetivos
	Autor Principal: Lauana Romansin Batistela
	Coautores: Lauana Romansin Batistela
	Orientador: Micheli Piucco

	CENOGRAFIA E ETHOS DISCURSIVO, COMO IMAGEM DE SI, NO ANÚNCIO “OS JETSONS”, DO BRADESCO
	Autor Principal: Laura Colombo Guarese
	Coautores: Laura Colombo Guarese
	Orientador: Ernani Cesar de Freitas

	PRESCREVO-LHES LITERA(C)URA: DOSES DE LEITURA E ESCRITA PARA A CIDADANIA!
	Autor Principal: Laura Cristina Noal Madalozzo
	Coautores: Laura Cristina Noal Madalozzo
	Orientador: Fabiane Verardi

	Justiça Restaurativa: Um novo olhar sobre as políticas públicas de segurança e prisionais
	Autor Principal: Laura da Silveira Faotto
	Coautores: Laura da Silveira Faotto
	Orientador: Vinicius Francisco Toazza

	Papilomatose oral em cão da raça Shih-tzu
	Autor Principal: Laura Dalmina Marcon
	Coautores: Laura Dalmina Marcon; Bianca Silva Medeiros; Heloísa Helena de Alcantara Barcellos
	Orientador: Heloísa Helena de Alcantara Barcellos

	Mastocitoma subcutâneo em cão da raça Pug
	Autor Principal: Laura Dalmina Marcon
	Coautores: Laura Dalmina Marcon; Guilherme Azevedo Cirino; Heloísa Helena de Alcantara Barcellos
	Orientador: Heloísa Helena de Alcantara Barcellos

	A Globalização e seus resultados: do transnacionalismo à hegemonia do setor financeiro
	Autor Principal: Laura Dalmolin Vanzin
	Coautores: Laura Dalmolin Vanzin
	Orientador: Maira Angélica Dal Conte Tonial

	Campanha Repense 
	Autor Principal: Laura Moraes
	Coautores: Laura Moraes; Lisiane Caroline Rodrigues Hermes; Gabriela do Nascimento Corso
	Orientador: Lisiane Caroline Rodrigues Hermes

	A Influência da Publicidade na Geração de Comportamentos Pró-ambientais.
	Autor Principal: Laura Moraes
	Coautores: Laura Moraes; Lisiane Caroline Rodrigues Hermes; Otávio Augusto Assumpção
	Orientador: Lisiane Caroline Rodrigues Hermes

	O ESTUDANTE DE MEDICINA NA PRÁTICA INCLUSIVA EQUOTERAPÊUTICA
	Autor Principal: Laura Paggiarin Skonieski
	Coautores: Laura Paggiarin Skonieski; Luiza Carla Migliavacca Pian
	Orientador: Paulo Cezar Mello

	O PAPEL DA LIGA ACADÊMICA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
	Autor Principal: Laura Paggiarin Skonieski
	Coautores: Laura Paggiarin Skonieski; Laís Restel Weber; Laura Rigon Rinaldi; Júlia Scarmignani Lumi; Yasmin Stefanello Beituni; Bruna Zanatta de Freitas; Elisa Presotto Costacurta; Louisy Borges Corrêa; Valentina Tagliari; Nathalia Strapazzon Mulinari; A
	Orientador: Silvane Nenê Portela

	ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DO CÂNCER DE MAMA EM PASSO FUNDO NO ANO DE 2020
	Autor Principal: Laura Paggiarin Skonieski
	Coautores: João Vitor Dal Bosco Zaffari, Nathalia Beck Corrêa; Nathalia Strapazzon Mulinari; Louisy Borges Corrêa; Valentina Tagliari; Letícia Viegas; Orientação de Silvane Nenê Portela
	Orientador: Silvane Nenê Portela

	O HOLDING NO PROCESSO DO CUIDADO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: INTERVENÇÕES NA PRÁTICA HOSPITALAR
	Autor Principal: Laura Ribeiro Vozniak
	Coautores: Laura Ribeiro Vozniak; Fernanda Busnello
	Orientador: Maristela Piva

	DESAFIOS E SENTIMENTOS VIVENCIADOS POR IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
	Autor Principal: Laura Ribeiro Vozniak
	Coautores: Laura Ribeiro Vozniak; Fernanda Busnello
	Orientador: Maristela Piva

	PARTICIPAÇÃO EM UM GRUPO DE PESQUISA INSTITUCUINAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
	Autor Principal: Laura Rigon Rinaldi
	Coautores: Laura Rigon Rinaldi; Laís Restel Weber; Rafaela Amaro Link; Maria Elisa Franciscatto; Raquel Wohlenberg
	Orientador: Karen Opermann

	Virilismo por tumor produtor de androgênio em adolescente: relato de caso
	Autor Principal: Laura Rigon Rinaldi
	Coautores: Laura Rigon Rinaldi; Laís Restel Weber; Rafaela Amaro Link; Maria Elisa Franciscatto; Raquel Wohlenberg
	Orientador: Karen Opermann

	LIVRO “BIOQUÍMICA CLÍNICA”: PRODUÇÃO ACADÊMICA DE APOIO AO ENSINO-APRENDIZAGEM DA PRÁTICA CLÍNICO-LABORATORIAL
	Autor Principal: Laura Vitória Xavier
	Coautores: Laura Vitória Xavier; Luiza Carla Migliavacca Pian; Leonardo Duarte Paganella; Eduardo Roman Pedro; Valentine Laimer de Camargo; José Luiz Milanese; Mariana Risson; Raíssa Scalabrin
	Orientador: Luciano de Oliveira Siqueira

	Avaliação da prescrição de Vancomicina em pacientes com sobrepeso e obesidade
	Autor Principal: Laura Vitória Xavier
	Coautores: Laura Vitória Xavier; Luiza Carla Migliavacca Pian; Mariana Risson; Thiago de Mozzi Pessutto; Vinicius Broilo Facco; Cristiane Barelli; Gilberto da Luz Barbosa
	Orientador: Lidiane Riva Pagnussat

	Pensando a pandemia através das mulheres
	Autor Principal: Lauren Cavichioli Quissini
	Coautores: Lauren Cavichioli Quissini
	Orientador: Alessandro Batistella

	Falou em divórcio? Igreja Católica presente! A visão da imprensa sobre os debates antecedentes do divórcio em 1975
	Autor Principal: Lauren Cavichioli Quissini
	Coautores: Lauren Cavichioli Quissini
	Orientador: Alessandro Batistella

	Cultura Surda: Experiências de Jovens e Adultos Surdos em Libras 
	Autor Principal: Lauren Valendorff Candeia
	Coautores: Lauren Valendorff Candeia
	Orientador: Monique e Tatiane

	COLOTOMIA PARA REMOÇÃO DE FECALOMA EM CANINO 
	Autor Principal: Leandro Peruzzo
	Coautores: Leandro Peruzzo; Roberta do Nascimento Libardoni; Andressa Splenger; Júlia Tonioli; Cinthia Garcia; Carolina Andrade Romani
	Orientador: Renato do Nascimento Libardoni

	BLEFAROPLASTIA DE HOTZ-CELSUS PARA CORREÇÃO DE ENTRÓPIO DE PÁLPEBRA INFERIOR DIREITA EM CÃO 
	Autor Principal: Leandro Peruzzo
	Coautores: Leandro Peruzzo; Andressa Splenger; Thanise Pereira Guerra; Carolina Andrade Romani
	Orientador: Renato Do Nascimento Libardoni

	Correlação entre o aumento da CCS e a diminuição dos teores de lactose no leite
	Autor Principal: Leila Costella
	Coautores: Jéssica Aneris Folchini; Diógenes Cechin Silveira; Manueli Zeni
	Orientador: Carlos Bondan 

	Impacto das células somáticas no rendimento de queijos
	Autor Principal: Leila Costella
	Coautores: Jéssica Aneris Folchini; Diógenes Cechin Silveira; Manueli Zeni
	Orientador: Carlos Bondan 

	LEGALIDADE, APLICABILIDADE E EFICÁCIA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
	Autor Principal: Leonardo Luis Canton
	Orientador: Dhieimy Quelem Waltrich

	Samambaias e licófitas da Área de Preservação Permanente da Universidade de Passo Fundo – Campus I
	Autor Principal: Leonardo Martinello da Rosa
	Coautores: Leonardo Martinello da Rosa; Michelle Helena Nervo
	Orientador: Cristiano Roberto Buzatto

	AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM CANAIS RADICULARES INFECTADOS
	Autor Principal: Leonardo Natan Lodi Dal Maso
	Coautores: Ediléia Lodi
	Orientador: Doglas Cecchin

	FEDERALISMO COOPERATIVO: UMA ANÁLISE DO PRECEDENTE SOCIAL/JURÍDICO CRIADO PELA PANDEMIA DO COVID-19
	Autor Principal: Leonardo Tozzo Cominetti
	Coautores: Leonardo Tozzo Cominetti
	Orientador: Vinicius Francisco Toazza

	PODER MODERADOR: A ABRANGÊNCIA E OS LIMITES DO ARTIGO 142º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A ATUAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS
	Autor Principal: Leonardo Tozzo Cominetti
	Coautores: Leonardo Tozzo Cominetti
	Orientador: Vinicius Francisco Toazza

	ARBITRAGEM E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PODEM AUXILIAR NESSE PROCESSO
	Autor Principal: Letícia Abati Zanotto
	Coautores: Letícia Abati Zanotto
	Orientador: Giovani da Silva Corralo

	GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO: DADOS DE RULE OF LAW NO BRASIL
	Autor Principal: Letícia Abati Zanotto
	Coautores: Letícia Abati Zanotto
	Orientador: Giovani da Silva Corralo

	MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E CONFLITOS AMBIENTAIS: A APLICAÇÃO DOS DISPUTE BOARDS AOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
	Autor Principal: Letícia Abati Zanotto
	Coautores: Letícia Abati Zanotto
	Orientador: Luiz Ernani Bonesso de Araujo

	MEMÓRIA, VINGANÇA E MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
	Autor Principal: Letícia Abati Zanotto
	Coautores: Letícia Abati Zanotto
	Orientador: Paulo Roberto Ramos Alves

	Desinformação e leitura crítica da mídia: narrativas audiovisuais para reflexão e prática: telejornalismo
	Autor Principal: Letícia Cecília Vargas
	Coautores: Letícia Cecília Vargas
	Orientador: Nadja Maria Hartmann

	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DOS PRINCÍPIOS DO PRIVACY BY DESIGN
	Autor Principal: Letícia Cecília Vargas
	Coautores: Letícia Cecília Vargas
	Orientador: José Mauricio Carré Maciel

	Planejamento estratégico em empreendimentos rurais: uma proposta para a Propriedade Rodrigues
	Autor Principal: Leticia de Abreu Rodrigues
	Coautores: Leticia de Abreu Rodrigues; Rodrigo Pommer
	Orientador: Ana Claudia Machado Padilha

	A problemática consumerista decorrente da indústria fast fashion 
	Autor Principal: Letícia Felini de Lima
	Coautores: Letícia Felini de Lima; Cassiana Gadini de Araújo
	Orientador: Franco Scortegagna

	O contexto e as práticas discursivas
	Autor Principal: Letícia Karine Alves da Silva
	Coautores: Letícia Karine Alves da Silva; Patricia da Silva Valerio; Apoliana da Rosa Lorençon; Emanuele Pires
	Orientador: Patrícia da Silva Valério

	PROBIÓTICOS REDUZEM ANSIEDADE EM ZEBRAFISH
	Autor Principal: Letícia Marcon
	Coautores: Letícia Marcon; Bruna Eduarda dos Santos; Murilo Sander de Abreu; Ana Cristina Vendrametto Varrone Giacomini
	Orientador: Ana Cristina Vendrametto Varrone Giacomini

	A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos sob a ótica da Lei de Proteção dos Usuários
	Autor Principal: Leticia Spagnollo
	Coautores: Leticia Spagnollo
	Orientador: Filipe Madsen Etges

	Sociedade de informação: comércio eletrônico x vulnerabilidade do consumidor digital
	Autor Principal: Leticia Spagnollo
	Coautores: Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusela Tonial

	DIREITO À PRIVACIDADE E À PROTEÇÃO DE DADOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
	Autor Principal: Leticia Spagnollo
	Coautores: Leticia Spagnollo
	Orientador: Felipe Chiarello

	IMPACTO DO ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL EM MULHERES COM DIABETES MELLITUS GESTACIONAL
	Autor Principal: Letícia Viegas
	Coautores: Letícia Viegas; Bárbara Prodossimo Fontoura; Gabriela Matschinske Schmidt; Maria Antônia Dutra Nicolodi; Bárbara Diel Klein; Carolina Danielli; Alícia Regina Zambiasi; Maria Eduarda Kegler Ramos
	Orientador: Persio Ramon Stobbe

	SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO TRAUMA NO CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA DA UPF: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Letícia Viegas
	Coautores: Letícia Viegas; Maria Eduarda Kegler Ramos; Nathalia Beck Correa; Laís Restel Weber; Laura Paggiarin Skonieski
	Orientador: Luciano de Oliveira Siqueira

	AULA SOBRE SAÚDE SEXUAL DA MULHER IDOSA PARA O CREATI UPF: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Letícia Viegas
	Coautores: Letícia Viegas; Laís Restel Weber; Maria Eduarda Kegler Ramos; Raíssa Scalabrin; Ana Katharina Dalbosco; Nathália Giareta Serena; Letícia Lirio dos Santos; Maria Eduarda de Almeida; Maria Eduarda Severgnini Ludke; Marciele Begnini; Patrícia Gom
	Orientador: Júlio Augusto de Souza Mota

	OSTEOSSÍNTESE DE FÊMUR COM PINOS INTRAMEDULARES E CERCLAGEM EM CANINO: RELATO DE CASO
	Autor Principal: Letícia Westphalen Trentin
	Coautores: Emanuel Tres Bernicker; Valentina Palma; Heloise Ruschel; Roberta Angnes da Costa
	Orientador: Michelli Westphal de Ataide 

	FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR EM CÃO: RELATO DE CASO
	Autor Principal: Letícia Westphalen Trentin
	Coautores: Emanuel Tres Bernicker; Bruna Mounzer Gobbato; Jeane Beatriz Trein; Heloise Ruschel; Valentina Palma; Andressa Spengler
	Orientador: Renato do Nascimento Libardoni 

	A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
	Autor Principal: Leucineia Schmidt
	Coautores: Leucineia Schmidt; Daiana Argenta Kümpel; Alexandre de Araujo de Domenico; Kenia Machado Johner
	Orientador: Marilene Rodrigues Portella

	NEOPLASIA OVARIANA EQUINA – TECOMA: ASPECTOS ANATOMOPATOLÓGICOS
	Autor Principal: Lidiane Deconto Baldasso
	Coautores: Lidiane Deconto Baldasso; Thaisi Piazza; Tanise Policarpo Machado; Ezequiel Davi dos Santos; Elisa de Oliveira Soares; Adriana Costa da Motta
	Orientador: Adriana Costa da Motta

	IMUNOISTOQUÍMICA NO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASMAS DE ANIMAIS DE COMPANHIA, DE PRODUÇÃO E SILVESTRES: RESULTADOS PARCIAIS
	Autor Principal: Lidiane Deconto Baldasso
	Coautores: Lidiane Deconto Baldasso; Ezequiel Davi dos Santos; Tanise Policarpo Machado; Adriana Costa da Motta
	Orientador: Adriana Costa da Motta

	Mapeamento e Identificação de Vestígios Arqueológicos no Norte do Rio Grande do Sul
	Autor Principal: Lieli Coelho Kolling
	Coautores: Lieli Coelho Kolling
	Orientador: Jacqueline Ahlert 

	O REFLEXO DAS TECNOLOGIAS E DA INOVAÇÃO NAS RELAÇÕES LABORAIS: DA PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL À QUARTA REVOLUÇÃO
	Autor Principal: Liliane de Oliveira Camargo
	Coautores: Liliane de Oliveira Camargo
	Orientador: Maira Dal Conte Tonial

	VOTO FACULTATIVO: UMA ANÁLISE FAVORÁVEL
	Autor Principal: Liliane de Oliveira Camargo
	Coautores: Liliane de Oliveira Camargo
	Orientador: Giovani da Silva Corralo

	CULTIVO DA MICROALGA Chlorella homosfera EM MEIO COM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE
	Autor Principal: Líniker Balbinot
	Coautores: Líniker Balbinot; Julia Catiane Arenhart Braun
	Orientador: Luciane Maria Colla

	AS RECLAMAÇÕES SOBRE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS NO ANO DE 2021 NO BALCÃO DO CONSUMIDOR DE CASCA: VIOLAÇÃO AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR
	Autor Principal: Louis Balbinote Girelli
	Coautores: Louis Balbinote Girelli; Jovana De Cezaro
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

	ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE CONSUMO E (HIPER)CONSUMISMO: DAS NECESSIDADES BÁSICAS À QUESTÕES CULTURAIS
	Autor Principal: Louis Balbinote Girelli
	Coautores: Louis Balbinote Girelli; Cláudia Denise Vizioli; Letícia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

	O IMPACTO DO BAIXO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NO AVANÇO DA PANDEMIA DA COVID-19
	Autor Principal: Luana Garcia de Oliveira
	Coautores: Luana Garcia de Oliveira; João Vítor Estivalete Penno; Luís Henrique Zahner
	Orientador: Thiago Malaquias Frietzen

	GERAÇÃO DE CONTEÚDO ONLINE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE COMO A LANU CONTRIBUI PARA COMBATER “FAKE NEWS”
	Autor Principal: Luana Garcia de Oliveira
	Coautores: Luana Garcia de Oliveira; Alessandra Arnhold dos Santos; Amanda Barboza da Silveira; Bruno Trento; Dagmara Barro; Fabiano dos Santos Barato; Gilseo Marcante Júnior; Jéssica dos Santos Giordani; Julia Maestri da Silva; Luiza Hoffmann; Marina Cap
	Orientador: Gabrielli Zanotto

	Osteossíntese de vertebra L7 em canino: relato de caso
	Autor Principal: luana rodrigues da silva
	Coautores: Nataliê Costacurta; Natalia Beneduzi; Caren Chaves Loss; Jeferson Lisboa Kunz; Rafaelly Yasmin Schmidt;; Isadora Gasparin
	Orientador: Renato do Nascimento Libardoni

	Insuficiência hepática em um cão
	Autor Principal: luana rodrigues da silva
	Coautores: Nataliê Costacurta; Natalia Beneduzi; Caren Chaves Loss; Rúbia Schallenberger da Silva; Bruno Webber Klaser; Ezequiel Davi dos Santos; Adriana Costa da Motta
	Orientador: Marcio Machado Costa

	Associação entre perda dentária e doença do refluxo gastroesofágico: um estudo de base populacional em idosos
	Autor Principal: Luana Soares Kuze
	Coautores: Luana Soares Kuze; Álvaro Della Bona; Fernando Fornari; Kauê Colllares
	Orientador: Álvaro Della Bona

	Os avanços da tecnologias nas relações de consumo
	Autor Principal: Luane Alves de Oliveira
	Coautores: Luane Alves de Oliveira; Ingrid Prado dos Santos
	Orientador: Franco Scortegagna

	O MAL MORAL NO MANIQUEÍSMO E NO AGOSTINIANISMO
	Autor Principal: Lucas Bohm de Grandi
	Coautores: Lucas Bohm de Grandi
	Orientador: Miguel da Silva Rossetto

	OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 
	Autor Principal: Lucas Dalmora Bonissoni
	Coautores: Rogerio da Silva
	Orientador: Rogerio da Silva

	Língua e sociedade: o interpretado e o interpretante
	Autor Principal: Lucas Danielli Marinho
	Coautores: Lucas Danielli Marinho
	Orientador: Claudia Stumpf Toldo Oudeste

	Caminho da Transformação: Um Jogo Pela Sustentabilidade
	Autor Principal: Lucas do Nascimento Apolinario
	Coautores: Lucas do Nascimento Apolinario; Gabriela do Nascimento Corso; Isadora Araldi Giacomin; Kaique Slongo; Natália Kunz; Yasmim Gabriela Siqueira; Laura Moraes; Aline do Carmo; Lisiane Caroline Rodrigues Hermes; Olmiro Cristiano Lara Schaeffer; Thom
	Orientador: Olmiro Cristiano Lara Schaeffer

	Como os jornais The Sun e The Guardian enquadraram o discurso policial durante a cobertura do Desastre de Hillsborough
	Autor Principal: Lucas Funghetti Marques
	Coautores: Lucas Funghetti Marques
	Orientador: Sônia Regina Schena Bertol

	DELIRIUM E SÍNDROME DEMENCIAL: DIFERENÇAS CLÍNICAS E PATOLÓGICAS – UMA REVISÃO DE LITERATURA
	Autor Principal: Lucas Gabriel Mensch da Luz
	Coautores: Lucas Gabriel Mensch da Luz; Lucas Lizot Pozzobon; Larissa Baroni; Ana Paula Azevedo Zarowny
	Orientador: Allan Cassio Baroni

	O Diabo e a juventude: uma história (re)contada
	Autor Principal: Lucas Kirschner Camargo Neves
	Coautores: Lucas Kirschner Camargo Neves; Jimmy Iran dos Santos Melo
	Orientador: Jimmy Iran dos Santos Melo

	PERSPECTIVA POÉTICA: VOZES GAÚCHAS, com Paulo Chimendes
	Autor Principal: Lucas Lenhardt
	Coautores: Lucas Lenhardt
	Orientador: Marilei Teresinha Dal’Vesco 

	Contrato de crédito bancário, cláusulas abusivas e superendividamento do consumidor.
	Autor Principal: Lucas Mignoni Bozza
	Coautores: Lucas Mignoni Bozza
	Orientador: Julio Cesar Giacomini

	A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO SISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
	Autor Principal: Lucas Parizzi Bernardi
	Coautores: Lucas Parizzi Bernardi
	Orientador: Janaína Rigo Santin

	A Importância do Protagonismo Estudantil na Construção de Políticas Dentro da Universidade 
	Autor Principal: Luciana Possamai Giacomini
	Coautores: Luciana Possamai Giacomini; Brenda Tibolla
	Orientador: Silvana Ribeiro

	IMPACTOS DO DISTANCIAMENTO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL DOS IDOSOS EM TEMPOS DE PANDEMIA
	Autor Principal: Luciane Meotti de Andrade
	Coautores: Luciane Meotti de Andrade; Marilene Rodrigues Portella
	Orientador: Marilene Rodrigues Portella

	A sequência didática para a produção textual do artigo de opinião
	Autor Principal: Luciane Schiffl Farina
	Coautores: Luciane Schiffl Farina
	Orientador: Claudia Stumpf Toldo Oudeste 

	RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
	Autor Principal: Luís Gabriel Favaretto Matté
	Coautores: Luís Gabriel Favaretto Matté; Eduarda Cericato Ferrareze; Paola do Prado
	Orientador: Betine Diehl Setti

	Considerações sobre a História da Matemática escolar no Brasil
	Autor Principal: Luís Gabriel Favaretto Matté
	Coautores: Luís Gabriel Favaretto Matté
	Orientador: Luiz Henrique Ferraz Pereira

	Ação de monitoria universitária: contribuições no processo de ensino e aprendizagem de multiplicação de números naturais
	Autor Principal: Luís Gabriel Favaretto Matté
	Coautores: Luís Gabriel Favaretto Matté; Maria de Fátima Baptista Betencourt; Neuza Terezinha Oro
	Orientador: Eliamar Ceresoli Rizzon

	ANÁLISE DE GORDURA DO LEITE EM AMOSTRAS DO SARLE
	Autor Principal: Luís Henrique Vendramin Concolatto
	Coautores: Luís Henrique Vendramin Concolatto; Felipe Balbinot; Gustavo Pinsetta; Jéssica Aneris Folchini; Manuele Zeni; Diógenes Cechin da Silveira
	Orientador: Carlos Bondan

	Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio no Brasil 
	Autor Principal: Luísa Fanton Pelle
	Coautores: Luísa Fanton Pelle; Luiza Mattos Volpi; Nicolle Surkamp; Pedro Henrique Menegaz Polletto; Victor Antonio Kuiava; Thiago Malaquias Fritzen
	Orientador: Thiago Malaquias Fritzen

	Gaúcho Doador. Doe sangue, Mostre Seu Valor
	Autor Principal: Luísa Fanton Pelle
	Coautores: Luísa Fanton Pelle; Martina Estacia Da Cas; Saulo Bueno de Azeredo; Larissa Andrea Schons; Luciana Bertelli Dagostini; Luciano de Oliveira Siqueira; Cristiane Da Silva Rodrigues de Araujo
	Orientador: Cristiane Da Silva Rodrigues de Araujo

	SISTEMA PRESIDENCIALISTA BRASILEIRO: INFLUÊNCIA ENTRE PODERES E A ATUAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS
	Autor Principal: Luiz Felipe Souza Vizzoto
	Coautores: Luiz Felipe Souza Vizzoto
	Orientador: Janaína Rigo Santin

	SEMIPRESIDENCIALISMO: UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO PARA INSTABILIDADE POLÍTICA BRASILEIRA.
	Autor Principal: Luiz Felipe Souza Vizzoto
	Coautores: Luiz Felipe Souza Vizzoto
	Orientador: Julio Cesar Giacomini

	Robótica educacional e sua interdisciplinaridade
	Autor Principal: Luiz Henrique Vieira Frandoloso
	Coautores: Luiz Henrique Vieira Frandoloso
	Orientador: Marco Antonio Sandini Trentin

	COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE, TARDIA E PÓS-NEONATAL DURANTE UMA DÉCADA EM PASSO FUNDO, RS 
	Autor Principal: Luiza Carla Migliavacca Pian
	Coautores: Luiza Carla Migliavacca Pian; Mariana Risson; Cristiane Barelli
	Orientador: Wania Eloisa Ebert Cechin

	A IMPORTÂNCIA DA EQUOTERAPIA NO DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UM RELATO DE CASO
	Autor Principal: Luiza Carla Migliavacca Pian
	Coautores: Luiza Carla Migliavacca Pian; Laura Paggiarin Skonieski
	Orientador: Paulo Cezar Mello

	PERFIL DOS PACIENTES EM USO DE VANCOMICINA EM UM HOSPITAL GERAL TERCIÁRIO DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL
	Autor Principal: Luiza Carla Migliavacca Pian
	Coautores: Luiza Carla Migliavacca Pian; Lidiane Riva Pagnussat; Laura Vitória Xavier; Mariana Risson; Thiago de Mozzi Pessutto; Vinicius Broilo Facco; Cristiane Barelli
	Orientador: Gilberto da Luz Barbosa

	Ultrafiltração de água da chuva utilizando energia fotovoltáica
	Autor Principal: Luiza Desengrini Barbizan
	Coautores: Luiza Desengrini Barbizan; Jéssica Stefanello Cadore; Guilherme Otávio Moraes Giubel
	Orientador: Vandré Brião

	Criptococose felina
	Autor Principal: Luíza Fruett Morás de Lima
	Coautores: Fabíola Wenning Gnoatto; Patrícia da Silva Machado; Clarice Ribeiro
	Orientador: Gisele Aparecida Ritterbusch

	Efeito da potencialização do ácido glicólico 10% e 17% com Easyclean na remoção da smearlayer e na erosão da dentina radicular
	Autor Principal: Luiza Grazioli Bacchi
	Coautores: Luiza Grazioli Bacchi; Luara Presser Soldin
	Orientador: Doglas Cecchin

	MENSURAÇÃO DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL EM UMA INDÚSTRIA CERVEJEIRA E SUA RELAÇÃO COM O COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO DE MILES E SNOW
	Autor Principal: Maicon Hoffmann da Silva
	Coautores: Maicon Hoffmann da Silva; Jackson Borck; Denize Grzybovski
	Orientador: Denize Grzybovski

	SUCESSÃO FAMILIAR E OS DILEMAS DA FAMÍLIA RURAL EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS: dados preliminares
	Autor Principal: Maicon Hoffmann da Silva
	Coautores: Maicon Hoffmann da Silva; Denize Grzybovski
	Orientador: Denize Grzybovski

	Racialidade e Psicologia: Percepções de Psicólogos(as) em formação
	Autor Principal: Maíra Aparecida Fraga Miranda
	Coautores: Maíra Aparecida Fraga Miranda
	Orientador: Robert Filipe dos Passos 

	PROJUR Mulher e Diversidade nas Redes 
	Autor Principal: Maira Carbonera
	Coautores: Maira Carbonera
	Orientador: Josiane Petry Faria

	Florescimento no trabalho à luz da abordagem de Seligman 
	Autor Principal: Maira Sgarbossa
	Coautores: Maira Sgarbossa
	Orientador: Anelise Rebelato Mozzato

	WhatsApp na rotina do trabalho: salva vidas ou atrasa demandas?
	Autor Principal: Maira Sgarbossa
	Coautores: Maira Sgarbossa
	Orientador: Anelise Rebelato Mozzato

	Elas também brilham no campo: a embaixadora das mulheres do agro
	Autor Principal: Maira Sgarbossa
	Coautores: Maira Sgarbossa
	Orientador: Anelise Rebelato Mozzato

	Achados necroscópicos em coelho doméstico vítima de maus-tratos.
	Autor Principal: Maíra Souza Ariotti
	Coautores: Maíra Souza Ariotti; Ezequiel Davi dos Santos; Jordana Toqueto; Luana Pasqualotto
	Orientador: Michelli Westphal de Ataíde. 

	A transexualidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
	Autor Principal: Maite Lazzaretti
	Coautores: Maite Lazzaretti; Leonardo Luis Canton
	Orientador: Marcio Renan Hamel

	Novas Tecnologias na Nutrição Animal 
	Autor Principal: Maite Oliveira Castro
	Coautores: Maite Oliveira Castro; Marina Sarturi Barbiero; Amanda Strassburger Costella; Ana Julia Bonfanti Conterato; Ana Laura Favero Felini; João Ignacio do Canto
	Orientador: João Ignacio do Canto

	Conversa entre arte e terapia: a saúde no criar
	Autor Principal: Maitê Oltramari Bavaresco
	Coautores: Maitê Oltramari Bavaresco
	Orientador: Marcelo Henrique Silva

	A influência da motivação dos trabalhadores no clima organizacional
	Autor Principal: Manoel Antonio Locatelli
	Coautores: Maira Sgarbossa
	Orientador: Anelise Rebelato Mozatto

	O Refugiado Venezuelano e a Justiça Restaurativa: uma visão a partir do método peacemaking circles
	Autor Principal: Manoel Pereira de Almeida Neto
	Coautores: Não
	Orientador: Micheli Piucco

	A ressignificação e a revalorização do curso de Direito, pelo MEDIAJUR e Grupo de Pesquisa MASC
	Autor Principal: Manoel Pereira de Almeida Neto
	Coautores: Manoel Pereira de Almeida Neto
	Orientador: Linara da Silva; Vinícius Francisco Toazza

	GRAVIDEZ DE SUBSTITUIÇÃO SOB A PERSPECTIVA JURÍDICA BRASILEIRA
	Autor Principal: Manoela da Silva Camargo
	Coautores: Manoela da Silva Camargo
	Orientador: Cibele Stefani Borguetti

	Como percebemos o mundo?
	Autor Principal: Manoela Nascimento Souza
	Coautores: Manoela Nascimento Souza; Edemilson Antônio Brambilla; Jéssica Klimaczewski
	Orientador: Francisco Fianco

	A Extensão Universitária no Contexto da Medicina Transfusional em meio a Pandemia: desafios e aprendizados 
	Autor Principal: Manuela Meinhardt Pinheiro dos Santos
	Coautores: Manuela Meinhardt Pinheiro dos Santos; Francesco Enrico Cozer Piassa; Gabriela kohl Hammacher; Luísa Fanton Pelle; Luiza Mattos Volpi; Mylena Munaro Bruschi; Saulo Bueno de Azeredo; Vitor Dalepiane Rossato; Valentine Laimer de Camargo; Guilherm
	Orientador: Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo

	Medicina Transfusional durante a Pandemia da COVID-19: Experiência de um Serviço de Hemoterapia em Ações de Ensino e Pesquisa Científica 
	Autor Principal: Manuela Meinhardt Pinheiro dos Santos
	Coautores: Manuela Meinhardt Pinheiro dos Santos; Vitor Dalepiane Rossato; Valentine Laimer de Camargo; Nicolle Mesquita Salvadori; Guilherme Loronha Bertoncelo; Júlia Lange Rech; Rafaela Amaro Link; Francesco Enrico Cozer Piassa; Gabriela kohl Hammacher;
	Orientador: Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo

	LEONEL BRIZOLA E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: DO GOVERNO JOÃO GOULART À ABERTURA POLÍTICA DA DITADURA CIVIL-MILITAR (1961-1979)
	Autor Principal: Marcelo Marcon
	Coautores: Marcelo Marcon
	Orientador: Ana Luiza Setti Reckziegel

	Comportamento adesivo de zircônias de alta translucidez: uma revisão de literatura.
	Autor Principal: Marcelo Tapparo Meirelles
	Coautores: Marcelo Tapparo Meirelles; Ulysses Lenz; Álvaro Della Bona
	Orientador: Álvaro Della Bona

	Avaliação de uma composição musical para melhorar a qualidade de sono de pessoas idosas com insônia
	Autor Principal: Marcelo Terushige Kooki Tan Miyamura
	Coautores: Marcelo Terushige Kooki Tan Miyamura; Cassiano Mateus Forcelini; Samir Logoni Hatem; Adriano Pasqualotti; Dionatas Andrade
	Orientador: Cassiano Mateus Forcelini

	Avaliação de uma composição musical para melhorar a qualidade de sono de pessoas idosas com insônia
	Autor Principal: Marcelo Terushige Kooki Tan Miyamura
	Coautores: MARCElo Terushige Kooki Tan Miyamura; Cassiano Mateus Forcelini; Samir Logoni Hatem; Adriano Pasqualotti; Dionatas Andrade
	Orientador: Cassiano Mateus Forcelini

	GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM PASSO FUNDO - RS
	Autor Principal: Marciano Nascimento de Quadros
	Coautores: Marciano Nascimento de Quadros; Isadora Turatto; Nathália de Oliveira Sanches; Mariana Schmidt Canola; Mauricio Both; Lara Fabian de Moura
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves

	A relevância da construção da política do estudante da UPF no fortalecimento da permanência estudantil
	Autor Principal: Marciele Cristiane Spanenberg Führ
	Coautores: Marciele Cristiane Spanenberg Führ; Ana Carolina Farezin Antunes; Tiffani Boni
	Orientador: Ângela Mara Berlando Soares

	Manifestações orais de infecção fúngica cujo diagnóstico diferencial é o Câncer bucal: Relato de caso de Paracoccidioidomicose bucal
	Autor Principal: Marciele Cristiane Spanenberg Führ
	Coautores: Marciele Cristiane Spanenberg Führ; Bianca Gonçalves Trindade; Felipe Gomes Dallepiane
	Orientador: Gisele Rovani

	O impacto das lives acadêmicas no processo ensino aprendizagem da Faculdade de Odontologia da UPF.
	Autor Principal: Marciele Cristiane Spanenberg Führ
	Coautores: Marciele Cristiane Spanenberg Führ; Bianca Gonçalves Trindade; Gisele Rovani; Ferdinando de Conto
	Orientador: Mateus Ericson Flores

	A relevância da participação na maratona de empreendedorismo Dental Ideathon sob a perspectiva de acadêmicas do curso de odontologia da Universidade de Passo Fundo
	Autor Principal: Marciele Cristiane Spanenberg Führ
	Coautores: Daniela de Freitas Lima; Marciele Cristiane Spanenberg Führ
	Orientador: Mateus Éricson Flores

	USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO INDIVIDUAL E COLETIVO
	Autor Principal: Marcio Casanata Godinho
	Coautores: Marcio Casanata Godinho; Alana Tessaro Vuelma; Emanuel Piovesan de Oliveira; Ralf do Amaral; William Guimarães Sgarbossa
	Orientador: Janaina Rigo Santin

	O COMPLIANCE NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
	Autor Principal: Marcio Casanata Godinho
	Coautores: Marcio Casanata Godinho; Maira Angélica Dal Conte Tonial
	Orientador: Maira Angélica Dal Conte Tonial

	Uma experiência de escrita colaborativa do gênero conto na perspectiva do ISD
	Autor Principal: Marcos Mendes Lisot Marthos Gasperoni
	Coautores: Marcos Mendes Lisot Marthos Gasperoni
	Orientador: Luciane Sturm

	AVALIAÇÃO DA FITOTOXICIDADE DO NANO FERRO (nZVI) UTILIZADO NA REMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS POR CROMO HEXAVALENTE
	Autor Principal: Marcos Vinicius Pissaia
	Coautores: Marcos Vinicius Pissaia
	Orientador: Gladis Hermes Thomé

	Projeto de Extensão Equoterapia: um relato de experiência.
	Autor Principal: Maria Antônia Dutra Nicolodi
	Coautores: Maria Antônia Dutra Nicolodi
	Orientador: Paulo Cezar Mello

	O PAPEL DA METFORMINA E DE OUTROS SENSIBILIZADORES DE INSULINA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
	Autor Principal: Maria Antônia Dutra Nicolodi
	Coautores: Maria Antônia Dutra Nicolodi; Gabriela Matschinske Schmidt; Bárbara Prodossimo Fontoura; Bárbara Diel Klein; Carolina Danielli; Alícia Regina Zambiasi; Letícia Viegas
	Orientador: Pérsio Ramon Stobbe 

	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO RIO GRANDE DO SUL: A VISÃO DOS GESTORES DE SAÚDE 
	Autor Principal: Maria Antônia Dutra Nicolodi
	Coautores: Maria Antônia Dutra Nicolodi; Valentina Tagliari; Luca Zilio Enricone; Eduardo Zitto de Siqueira
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro 

	Atividade Acadêmica no Ambulatório de Identidade de Gênero de Passo Fundo: um relato de experiência
	Autor Principal: Maria Antônia Dutra Nicolodi
	Coautores: Maria Antônia Dutra Nicolodi; Letícia Viegas; Alícia Regina Zambiasi; Carolina Danielli; Bárbara Diel Klein; Gabriela Matschinske Schmidt; Bárbara Prodossimo Fontoura
	Orientador: Pérsio Ramon Stobbe 

	RODAS DE CONVERSA: INTERAÇÕES DISRUPTIVAS COM ESTUDANTES
	Autor Principal: Maria Augusta Darienzo
	Coautores: Maria Augusta D\’Arienzo
	Orientador: Adriano Canabarro Teixeira

	Suporte em Saúde Mental On-line diante da COVID-19: Relato de uma Experiência Clínica
	Autor Principal: Maria Augusta Lösch
	Coautores: Maria Augusta Lösch
	Orientador: Silvana Alba Scortegagna

	A APLICAÇÃO DO DIREITO SISTÊMICO NOS CASOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL
	Autor Principal: Maria Eduarda Barden de Quadros
	Coautores: Maria Eduarda Barden de Quadros
	Orientador: Linara da Silva

	O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E O DIREITO URBANÍSTICO
	Autor Principal: Maria Eduarda Barden de Quadros
	Coautores: Maria Eduarda Barden de Quadros; Djulia Scheffler; Christiane da Cruz; Tamires Caspers
	Orientador: Janaína Rigo Santin 

	O Estado Democrático de Direito frente à pandemia do coronavírus e a ameaça aos direitos constitucionais 
	Autor Principal: Maria Eduarda Braga Moraes
	Coautores: Maria Eduarda Braga Moraes
	Orientador: Marcio Renan Hamel

	Perspectiva Poética: Vozes Gaúchas 
	Autor Principal: Maria Eduarda Farias
	Coautores: Maria Eduarda Farias
	Orientador: Marilei Teresinha Dal’Vesco

	As concepções positivas e negativas da reparação de danos em decorrência do abandono afetivo
	Autor Principal: Maria Eduarda Girelli Gonçalves
	Coautores: Maria Eduarda Girelli Gonçalves
	Orientador: Fernanda Oltramari

	O trabalho das equipes interdisciplinares na proteção às crianças e adolescentes
	Autor Principal: Maria Eduarda Girelli Gonçalves
	Coautores: Maria Eduarda Girelli Gonçalves
	Orientador: Maristela Piva

	Produção de Biodiesel com óleo usado, provenientes da região de abrangência da UPF, RS
	Autor Principal: Maria Eduarda Jablonski
	Coautores: Maria Eduarda Jablonski; Matheus Henrique Tibolla; Alessandro de Morais Tessaro; Daniele Ohara Marques; Alan da Silva Correa
	Orientador: Clovia Marozzin Mistura

	COLECISTECTOMIA POR CIRURGIA ROBÓTICA: UMA INOVAÇÃO CIENTÍFICA
	Autor Principal: Maria Eduarda Kegler Ramos
	Coautores: Maria Eduarda Kegler Ramos; Leticia Viegas; Nathalia Beck Corrêa
	Orientador: Luciano de Oliveira Siqueira

	POTENCIALIDADES E DESAFIOS DA GESTÃO DOS TERRITÓRIOS DA SAÚDE E DO CUIDADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Maria Eduarda Kegler Ramos
	Coautores: Maria Eduarda Kegler Ramos; Flávia Naumann; Giovana Henrich; Juliane Bervian; Marina Pitagoras Lazaretto; Renata Reschke do Nascimento; Micheline Sandini Trentin
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro Goncalves

	MULTIDISCIPLINARIDADE NA PRÁTICA DE SAÚDE E NA EDUCAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Maria Eduarda Kegler Ramos
	Coautores: Maria Eduarda Kegler Ramos; Raíssa Scalabrin; Natália Weber do Amaral; Laís Restel Weber; Ana Katharina Dalbosco; Leticia Viegas; Nathália Giareta Serena; Letícia Lirio dos Santos; Maria Eduarda de Almeida; Maria Eduarda Severgnini Ludke; Marci
	Orientador: Julio Augusto de Souza Mota

	A POLÍTICA DO ESTUDANTE COMO ALICERCE DA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA BASEADA NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
	Autor Principal: Maria Eduarda Kegler Ramos
	Coautores: Maria Eduarda Kegler Ramos; Julia Cieslik Schreiner; Iara Dall\’Agnol Trevizan
	Orientador: Silvana Ribeiro

	Esta árvore deveria estar aqui? Uma avaliação de espécies exóticas em Área de Preservação Permanente na Universidade de Passo Fundo
	Autor Principal: Maria Eduarda Soares Alberti 
	Coautores: Maria Eduarda Soares Alberti
	Orientador: Cristiano Roberto Buzatto

	Roteiro pedagógico da migração do papagaio-charão (Amazona pretrei) como ferramenta de educação ambiental
	Autor Principal: Maria Eduarda Soares Alberti 
	Coautores: Maria Eduarda Soares Alberti; Nêmora Pauletti Prestes
	Orientador: Jaime Martinez

	Levantamento preliminar da mastofauna na Reserva Particular do Patrimônio Natural Papagaios-de-Altitude, Urupema-SC
	Autor Principal: Maria Eduarda Soares Alberti 
	Coautores: Maria Eduarda Soares Alberti; Nêmora Pauletti Prestes
	Orientador: Jaime Martinez

	DESAFIOS E POTENCIALIDADES DO SER MULHER: PROGRAMA VIVÊNCIAS FEMININAS – UPF
	Autor Principal: Maria Gabriela Paloschi
	Coautores: Maria Gabriela Paloschi; Silvana Ribeiro
	Orientador: Patricia Ketzer

	O consumidor e o direito à informação e à saúde na rotulagem de alimentos ultraprocessados 
	Autor Principal: Maria Julia Piloni Grigol
	Coautores: Maria Julia Piloni Grigol
	Orientador: Julio Cesar Giacomini

	A PANDEMIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: interseccionalidade, vulnerabilizações e cuidado à população infantojuvenil em um município do norte gaúcho
	Autor Principal: Maria Luísa N. Dal Molim
	Coautores: Maria Luísa N. Dal Molim
	Orientador: Clenir Maria Moretto

	Ensino de Português para surdos: desafios e perspectivas
	Autor Principal: Maria Luisa Winik Drum
	Coautores: Maria Luisa Winik Drum
	Orientador: Gisele Benck de Moraes

	PERSPECTIVA POÉTICA: VOZES GAÚCHAS, com Magna Sperb
	Autor Principal: Mariana Caser Bedin
	Coautores: Mariana Caser Bedin
	Orientador: Marilei Teresinha Dal’Vesco 

	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E A CRIAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Mariana de Camargo Garcia
	Coautores: Mariana de Camargo Garcia; Eduarda Souza; Kaliandra de Fátima Dhein
	Orientador: Graciela de Brum Palmeiras 

	Trilhas ecológicas para caminhantes: um instrumento multidisciplinar para conservação, lazer e contemplação.
	Autor Principal: Mariana Farias
	Coautores: Mariana Farias; Alyssa Freitas; Júlia de Moraes Brandalise; Kimberly Weschenfelder Teixeira de Carvalho; Rudimar Risso de Oliveira Júnior
	Orientador: Ana Cristina Vendrametto Giacomini, Carla Denise Tedesco, Cristiano Roberto Buzatto, Gladis Hermes Thome, Noeli Zanella, Raphael Loureiro Borges

	Análise de abordagem da Agenda 2030 no currículo acadêmico do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UPF
	Autor Principal: Mariana Knoff Vargas
	Coautores: Mariana Knoff Vargas; Carolina Ferreira Azeredo
	Orientador: Luciana Londero Brandli

	ANÁLISE TEMPORAL DAS TAXAS DE NATALIDADE E MORTALIDADE EM MENORES DE 1 ANO EM PASSO FUNDO, RS
	Autor Principal: Mariana Risson
	Coautores: Mariana Risson; Luiza Carla Migliavacca Pian; Cristiane Barelli
	Orientador: Wania Eloisa Ebert Cechin 

	AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO PROTOCOLO DE MONITORAMENTO DA VANCOCINEMIA EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL
	Autor Principal: Mariana Risson
	Coautores: Mariana Risson; Lidiane Riva Pagnussat; Laura Vitória Xavier; Luiza Carla Migliavacca Pian; Thiago de Mozzi Pessutto; Vinicius Broilo Facco; Gilberto da Luz Barbosa
	Orientador: Cristiane Barelli 

	TECNOLOGIA: EU SABERIA HÁ MEIA HORA O QUE SEI AGORA?
	Autor Principal: Marilei Golfe Milan
	Coautores: Marilei Golfe Milan
	Orientador: Francisco Fianco Dias

	A pesquisa narrativa: uma experiência
	Autor Principal: Marina de Oliveira
	Coautores: Marina de Oliveira
	Orientador: Marlete Sandra Diedrich

	VACINAS RECOMENDADAS PARA PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESTÉTICA E COSMÉTICA
	Autor Principal: Marina Shehadeh de Moraes
	Coautores: Marina Shehadeh de Moraes
	Orientador: Eidimara Ferreira e Thais Caroline Fin

	Projeto Fênix
	Autor Principal: Martina Estacia da Cas
	Coautores: Martina Estacia da Cas; Nathália Pauletto Corá; Maria Eduarda Hickmann; Thiago Peruzzo Gonçalves; Gustavo D?Amaral Pereira Granja Russo; Clarissa Finger Rodrigues
	Orientador: Clarissa Finger Rodrigues

	Estudo de métodos para a determinação do teor alcoólico em cerveja
	Autor Principal: Mateus Dalvit Ferreira
	Coautores: Mateus Dalvit Ferreira
	Orientador: Janaína Fischer

	Importância do Projeto Atleta do Futuro – UPF como agente social de cunho esportivo: um relato de experiência
	Autor Principal: Mateus Eder Mairesse
	Coautores: Mateus Eder Mairesse
	Orientador: Cleiton Chiamonti Bona

	Atenção integral e multiprofissional no Projeto Rede de Cuidados Territoriais em Saúde: Um relato de experiências.
	Autor Principal: Mateus José Dutra
	Coautores: Mateus José Dutra; Paulo do Prado Funk; Juliane Bervian; Daniela Jorge Corralo
	Orientador: Daniela Jorge Corralo

	AUTOAVALIAÇÃO DE EMPATIA EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE GAÚCHA: RESULTADOS PRELIMINARES 
	Autor Principal: Mateus Sebben Pereira
	Coautores: Mateus Sebben Pereira; Bárbara Mello Roesler; Alana Pretto; João Gabriel de Souza do Canto; Isadora Luísa Riedi; Leonardo Cechinato Schio; Pedro Henrique Dal Bosco Zaffari; Vinícius Pitaluga Vieira; Fernanda Augusta Domenighi
	Orientador: CRISTIANE BARELLI

	Efeitos comportamentais das condições de manutenção do peixe-zebra em relação à distribuição sexual.
	Autor Principal: Mateus Timbola Mozzato
	Coautores: Mateus Timbola Mozzato; Suelen Mendonça Soares; Milena Fortuna; Aline Pompermaier; Gessi Koakoski; Amanda Carolina Cole Varela; Vitória Cadore Costa; Ísis Piasson Barletto
	Orientador: Leonardo José Gil Barcellos

	Anestesia parcialmente intravenosa (PIVA) para herniorrafia diafragmática em felino - Relato de Caso
	Autor Principal: Mateus Timbola Mozzato
	Coautores: Mateus Timbola Mozzato; Júlia Tonioli da Silva; Camila Barpi; Roberta Libardoni; Andressa Spengler; Jéssica Welter; Bruno Webber Klaser; Rúbia Schallenberger da Silva
	Orientador: Renan Idalencio

	HISTÓRIA, QUILOMBO, ORALIDADE E LUGAR: UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE QUESTÕES FUNDAMENTAIS
	Autor Principal: Matheus Furtado
	Coautores: Matheus Furtado
	Orientador: Jacqueline Ahlert

	ENTRE HISTÓRIA, IMAGEM E FUTEBOL: O CLÁSSICO ESCOCÊS “OLD FIRM”
	Autor Principal: Matheus Furtado
	Coautores: Matheus Furtado
	Orientador: Jacqueline Ahlert

	PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
	Autor Principal: Matheus Helfer Cardoso
	Coautores: Lucas Parizzi Bernardi
	Orientador: Juarez Mercante

	Estudo da utilização de fungos radiotróficos na biorremediação de áreas afetadas por radiação.
	Autor Principal: Matheus Henrique Tibolla
	Coautores: Matheus Henrique Tibolla
	Orientador: Janaína Fischer

	A COOPERAÇÃO DOS ESTADOS-PARTES DO MERCOSUL PARA A GARANTIA DO DIREITO À ÁGUA.
	Autor Principal: Matheus Pasqualin Zanon
	Coautores: Matheus Pasqualin Zanon
	Orientador: Patrícia Grazziotin Noschang

	A PROTEÇÃO JURÍDICA E OS DESAFIOS DOS REFUGIADOS LGBTQIA+ NO BRASIL. 
	Autor Principal: Matheus Pasqualin Zanon
	Coautores: Matheus Pasqualin Zanon
	Orientador: Patrícia Grazziotin Noschang

	Novembro Azul: um relato de experiência sobre a abordagem integral da saúde do homem
	Autor Principal: matheus paz da silveira
	Coautores: Matheus paz da Silveira; Alessandra Arnhold dos Santos; Amanda Barboza da Silveira; Bruno Trento; Dagmara Barro; Fabiano dos Santos Barato; Gilseo Marcante Júnior; Jéssica dos Santos Giordani; Julia Maestri da Silva; Luiza Hoffmann; Marina Capo
	Orientador: Diego Carrão Winkler

	IMPLICAÇÕES DO LUTO E DA MORTE DURANTE A COVID 19
	Autor Principal: Matheus Pedroso Portela
	Coautores: Matheus Pedroso Portela
	Orientador: Marina Pitagoras Lazaretto

	DECISÃO DE TRATAMENTO DE LESÕES DE CÁRIE ENTRE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA E SUA RELAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS
	Autor Principal: Matheus zanatta
	Coautores: Matheus zanatta; Amanda Cristina Deon; Mateus Werklehr Pagnotto Lopes; Suélen Santos Bizzi; Gabriela Ré Signor; Juliane Bervian; Kauê Farias Collares
	Orientador: Kauê Farias Collares

	A INICIAÇÃO CIENTÍFICA COMO DIFERENCIAL NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DE PROFESSORES DA ÁREA DAS LINGUAGENS E PEDAGOGOS
	Autor Principal: Michele de Britto Jacobs
	Coautores: Priscila de Queiroz Amarente; Rosana de Souza Vargas; Gleisson Pedroso França; Elen Doumit Mansour 186011@upf.br; Douglas Klein Altmann; Diana Elisandra Buscke Pains; Évan Faria Tonial; Laura de Assumpção Allig; Camila Toledo Docena
	Orientador: Luciane Sturm

	LGPD E O DIREITO DO TRABALHO 
	Autor Principal: Michele Silva dos Santos
	Coautores: Michele Silva dos Santos
	Orientador: Maira Angélica Dal Conte Tonial

	LGPD E O SINDICATO
	Autor Principal: Michele Silva dos Santos
	Coautores: Michele Silva dos Santos
	Orientador: Maira Angélica Dal Conte Tonial

	PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL: UMA ANÁLISE METODOLÓGICA
	Autor Principal: Milena Albrecht Silveira
	Coautores: Milena Albrecht Silveira
	Orientador: Carla Portal Vasconcellos

	O uso da Spirulina no tratamento da obesidade
	Autor Principal: Milena Bolacel da Cruz
	Coautores: Milena Bolacel da Cruz; Julia Spanhol da Silva
	Orientador: Rômulo Pillon Barcelos

	Fatores que influenciam na decisão da via de parto de gestantes do Sul do Brasil.
	Autor Principal: Milena Carol Weber Glass
	Coautores: Milena Carol Weber Glass; Isabel Ines Zamarchi Lanferdini; Giulia Krein da Silva
	Orientador: Thaís Dresch Eberhardt

	O TRABALHADOR RURAL E A PROPRIEDADE DA TERRA: O SURGIMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PASSO FUNDO (1962-1970)
	Autor Principal: Milena Moretto
	Coautores: Milena Moretto
	Orientador: Ironita P. Machado

	Surto de anaplasmose bovina em bovinos da raça holandesa
	Autor Principal: Milena Zanoello Bertuol
	Coautores: Milena Zanoello Bertuol; Anderson Rigo; Rovian Miotto; Thabata Alecsandra de Araújo; Stethani Pedrotti de Quadros
	Orientador: Maria Isabel Botelho Vieira

	Salmonella Typhimurium multirresistente em potra da raça Crioula: relato de caso
	Autor Principal: Milena Zanoello Bertuol
	Coautores: Milena Zanoello Bertuol; Jemhally Dillenburg Hack; Rovian Miotto; Bruna Lopes de Oliveira; Natalie Nadin Rizzo; Thabata Alecsandra de Araújo; Natália Beneduzi; Júlia Barbiere Zorrer
	Orientador: Laura Beatriz Rodrigues

	O USO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PRECOCE PARA COVID-19: O KIT-COVID.
	Autor Principal: Milene Fracasso Galvagni
	Coautores: Milene Fracasso Galvagni
	Orientador: Ademar Antonio Lauxen

	Raciocínio lógico aliado a programação de computadores
	Autor Principal: Milene Giaretta
	Coautores: Milene Giaretta
	Orientador: Adriano Canabarro Teixeira

	A importância do texto narrativo nas escolas.
	Autor Principal: Milene Lis Silveira Lopes
	Coautores: Milene Lis Silveira Lopes
	Orientador: Claudia Stumpf Toldo Oudeste 

	HERNIORRAFIA DIAFRAGMÁTICA POR CELIOTOMIA E LOBECTOMIA PULMONAR DE LOBO CAUDAL DIREITO EM HERNIA DIAFRAGMÁTICA CRÔNICA ADQUIRIDA. 
	Autor Principal: Mirele Della Senta
	Coautores: Mirele Della Senta; Vitória Cadore Costa; Bárbara Ju?rkfitz; Mônica Maraschin Cazarotto; Gabriela Pinto Picoli
	Orientador: Marcio Machado Costa

	Criptococose Em Canino Intradomiciliar E Urbano Com Afecção Em Cavidade Nasal.
	Autor Principal: Mirele Della Senta
	Coautores: Mirele Della Senta; Vitória Cadore Costa; Arthur de Moura de Miranda
	Orientador: Carlos Eduardo Bortolini

	TRABALHO INFANTIL COMO UMA REALIDADE BRASILEIRA 
	Autor Principal: Monalise Dendena
	Coautores: Monalise Dendena; Maira Angélica Dal Conte Tonial
	Orientador: Maira Angélica Dal Conte Tonial

	TRABALHO DO PRESO 
	Autor Principal: Monalise Dendena
	Coautores: Monalise Dendena; Maira Angélica Dal Conte Tonial
	Orientador: Maira Angélica Dal Conte Tonial

	Vínculos como fonte de Conhecimento - um ensaio para além do campo universitário
	Autor Principal: Monique Scheibe
	Coautores: Monique Scheibe; Maria Luísa Nolasco; Henrique França Duara
	Orientador: Clenir Maria Moretto

	PROPOSTA DE RESTAURAÇÃO SUSTENTÁVEL DE ÁREAS ÚMIDAS DEGRADADAS
	Autor Principal: Morgana Marchioro
	Coautores: Morgana Marchioro; Anderson Moraes da Silva; Claudia Petry
	Orientador: Carla Denise Tedesco

	MASTOCITOMA CUTÂNEO DE BAIXO GRAU EM UM CÃO
	Autor Principal: Natalí Miotto
	Coautores: Natalí Miotto
	Orientador: Márcio Machado Costa

	Atividade anti-Listeria de óleos essenciais de canela e orégano
	Autor Principal: Natália Beneduzi
	Coautores: Carla Patricia Freitas; César Augusto Franceschetto Mangoni; Franciele Maria Gottardo; Milena Zanoello Bertuol
	Orientador: Luciana Ruschel Dos Santos 

	NEGAÇÃO DO DIREITO À CIDADE: CASO DE QUEM SEMPRE ESTEVE EM ISOLAMENTO SOCIAL
	Autor Principal: Natália Costa Boff
	Coautores: Natália Costa Boff; Camila Nur Tamimi; Jennifer Kerly Falkowski; Laura Lazzaretti Naud
	Orientador: Marcos Antonio Leite Frandoloso 

	FORMAS DE INTERVIR EM ESPAÇOS INFORMAIS E ESQUECIDOS 
	Autor Principal: Natália Costa Boff
	Coautores: Natália Costa Boff; Gabriela Braz Borges
	Orientador: Marcos Antonio Leite Frandoloso 

	CULTURA LOCAL: ILUSTRADORES RIO-GRANDENSES
	Autor Principal: Natália Rodrigues de Jesus
	Coautores: Natália Rodrigues de Jesus
	Orientador: Marilei Terezinha Dal Vesco

	PERSPECTIVA POÉTICA: VOZES GAÚCHAS, com VIVIANE DIEHL
	Autor Principal: Natália Vargas Cabral
	Coautores: Natália Vargas Cabral
	Orientador: Marilei Teresinha Dal’Vesco 

	Oficina de Artes Visuais, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider: Criando e Colorindo personagens
	Autor Principal: Natália Vargas Cabral
	Coautores: Natália Vargas Cabral
	Orientador: Marilei Teresinha Dal’Vesco 

	Desenvolvimento de PCR multiplex para detecção de infecções por Circovírus em suínos
	Autor Principal: Nataliê Costacurta
	Coautores: Vitoria Agnoletto Ribeiro; Tatiana Rohde Pavan; Rafaela Luiza Klein; Rafael Frandoloso
	Orientador: Luiz Carlos Kreutz

	Sarcoma de tecidos moles em um cão – relato de caso
	Autor Principal: Nataliê Costacurta
	Coautores: Bruno Webber Klaser; Luana Rodrigues da Silva; Natália Beneduzi; Rúbia Schallenberger da Silva; Caren Chaves Loss
	Orientador: Márcio Machado Costa

	A MEDIAÇÃO FAMILIAR COMO INSTRUMENTO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO CONTEXTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL
	Autor Principal: Natalie Saldanho de Almeida
	Coautores: Natalie Saldanho de Almeida
	Orientador: Linara da Silva

	Saúde na infância: uma parceria entre saberes
	Autor Principal: Natana Pissaia
	Coautores: Natana Pissaia; Amanda Prando; Ana Laura Lodi; Ana Luiza Saggin Confortin; Antonia Furnaletto; Laura Rigon Rinaldi; Luiza Carla Migliavacca Pian; Mariana Risson; Raquel Dalcim
	Orientador: Juliana Baraldi

	O sintoma na clínica psicanalítica 
	Autor Principal: Natana Pissaia
	Coautores: Natana Pissaia
	Orientador: Suraia Estacia Ambros

	Monitoria de Anatomia como experiência prática ao conhecimento: um relato de experiência
	Autor Principal: Nathalia Beck Corrêa
	Coautores: Nathalia Beck Corrêa; Letícia Viegas; Maria Eduarda Kegler Ramos
	Orientador: Adriana Eli Beck

	Impactos das redes sociais na democracia e desafios jurídicos
	Autor Principal: Nathália Debiasi Salvi
	Coautores: Nathália Debiasi Salvi; Janaína Rigo Santin
	Orientador: Janaína Rigo Santin

	Consumidor digital e a vulnerabilidade ao quadrado
	Autor Principal: Nathália Debiasi Salvi
	Coautores: Nathália Debiasi Salvi; Franco Scortegagna
	Orientador: Franco Scortegagna

	MANIFESTAÇÕES OCULARES EM PACIENTES COM PSORÍASE
	Autor Principal: Nathalia Strapazzon Mulinari
	Coautores: Nathalia Strapazzon Mulinari; Victoria Antonini Martini; Erica De la Torre Prado Pereira; Patrick Bonacina
	Orientador: Fabiana Tonial

	Um olhar às mães universitárias vinculado à Política dos Estudantes da Universidade de Passo Fundo
	Autor Principal: Nathália Yasmin Gregoski
	Coautores: Nathália Yasmin Gregoski; Carine Rottini
	Orientador: Regina Ampese

	Como a linguagem e as categorias semiológicas de Roland Barthes podem construir sentidos de desigualdade social
	Autor Principal: Náthaly Neves da Silva
	Coautores: Náthaly Neves da Silva; Mariele Fátima Gasparin; Pedro Henrique Ghisleri Bregolin
	Orientador: Bibiana de Paula Friderichs 

	ESTÁGIO CURRICULAR: OS DESAFIOS EM TRATAR SOBRE MENORES INFRATORES E FACÇÕES CRIMINOSAS
	Autor Principal: Nathan Álisson Nunes Breitenbach
	Coautores: Nathan Álisson Nunes Breitenbach
	Orientador: Nadja Maria Hartmann

	O que se compreende por Diálogo? O conceito de Diálogo Pedagógico para docentes do Ensino Superior
	Autor Principal: Nathiele Braiz Cecchin
	Coautores: Nathiele Braiz Cecchin; Renata Maraschin; Raísla Girardi Rodrigues
	Orientador: Claudio Almir Dalbosco

	Ela, empregada doméstica: a linguagem no trabalho invisível
	Autor Principal: Neuzer Helena Munhoz Bavaresco
	Coautores: Neuzer Helena Munhoz Bavaresco
	Orientador: Ernani Cesar de Freitas

	Desenvolvimento de novos níveis de jogo para um VR-exergame de fisioterapia motora
	Autor Principal: Nícolas Enrique de Quadros
	Coautores: Nícolas Enrique de Quadros; Fabrizzio Martin Pelle Perez; Patrícia Paula Bazzanello Henrique
	Orientador: Rafael Rieder

	Importância da saúde bucal nas rotinas de vida diárias e nos serviços de saúde
	Autor Principal: Nicoly Schmidt Figur
	Coautores: Nicoly Schmidt Figur; Flávia Biasi
	Orientador: Daniela Jorge Corralo 

	A evolução do exergame Fisio Virtual a partir da experiência de uso de mulheres idosas
	Autor Principal: Osvaldo Henrique Cemin Becker
	Coautores: Osvaldo Henrique Cemin Becker; Fabrízzio Martin Pelle Perez; Patrícia Paula Bazzanello Henrique
	Orientador: Ana Carolina Bertoletti De Marchi 

	Análise de viabilidade na substituição de empilhadeira a Gás GLP por uma empilhadeira elétrica
	Autor Principal: Pablo Matheus Remonti da Rosa
	Coautores: Patrícia Gomes Dallepiane
	Orientador: Anderson Hoose

	QUANTIFICAÇÃO DE ÍONS DE ORIGEM MINERAL POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X APLICADA À NUTRIÇÃO ANIMAL
	Autor Principal: Pablo Valério Silva da Fonseca
	Coautores: Pablo Valério Silva da Fonseca
	Orientador: Clóvia Marozzin Mistura 

	A INTERAÇÃO SOCIAL NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
	Autor Principal: Pamela Caroline Banaletti
	Coautores: Pamela Caroline Banaletti
	Orientador: Marlete Sandra Diedrich

	Cultura Política – um discurso de Vargas
	Autor Principal: Pâmela Cristina de Lima
	Coautores: Pâmela Cristina de Lima
	Orientador: Gizele Zanotto

	“Os claros heróis de 35”: por uma presentificação farroupilha
	Autor Principal: Pâmela Cristina de Lima
	Coautores: Pâmela Cristina de Lima
	Orientador: Gizele Zanotto

	CITOTOXICIDADE DA CASCA DE JABUTICABA (Plinia peruviana (POIR.) GOVAERTS)
	Autor Principal: Pamela do Nascimento
	Coautores: Pamela do Nascimento; Micheila Alana Fagundes; Cláudio Fernando Goelzer Neto; Verônica Cristina da Silveira; Luiz Carlos Kreutz
	Orientador: Charise Dallazem Bertol

	A (in)viabilidade da instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas no Brasil
	Autor Principal: Pâmela Ferraz
	Coautores: Pâmela Ferraz
	Orientador: Júlio César Giacomini

	Oficina de Artes Visuais, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider: Pintando paisagens da janela
	Autor Principal: Pamela Lilli Amorim Wengrat
	Coautores: Pamela Lilli Amorim Wengrat
	Orientador: Marilei Teresinha Dal Vesco

	Reabilitação de injúrias oriundas da infecção por SARS-COV-2: Revisão da literatura
	Autor Principal: Pâmela Natali Dal Ongaro Rodrigues
	Coautores: Pâmela Natali Dal Ongaro Rodrigues; Matheus Santos Gomes Jorge; Carla Wouters Franco Rockenbach
	Orientador: Carla Wouters Franco Rockenbach

	Prevalência e intensidade de dor em indivíduos com câncer acometidos pela COVID-19
	Autor Principal: Pâmela Natali Dal Ongaro Rodrigues
	Coautores: Pâmela Natali Dal Ongaro Rodrigues; Carine Rottini; Stephany Paludo da Silva; Larissa Tumelero Bombarda; Greici Foss; Clairton de Oliveira Fontoura
	Orientador: Matheus Santos Gomes Jorge

	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: Pamela Pongan
	Coautores: Pâmela Pongan
	Orientador: Adelar Heinsfeld

	Reflexões sobre a sensibilidade em arte e educação
	Autor Principal: Pâmela Ribeiro
	Coautores: Pâmela Ribeiro
	Orientador: Amábile Cristina Novaes Scorteganha

	PERSPECITVA POÉTICA, VOZES GAÚCHAS: Elias Maroso
	Autor Principal: Paola Carolina Dalbosco
	Coautores: Paola Carolina Dalbosco
	Orientador: Marilei Teresinha Dal Vesco

	INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DOS ELETRODOS NA MICROESTRUTURA DE SOLDAS EM AÇO ARBL HARDOX 450 
	Autor Principal: Paola Conte
	Coautores: Paola Conte
	Orientador: William Haupt 

	INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DOS ELETRODOS NA MICROESTRUTURA DE SOLDAS EM AÇO ARBL HARDOX 450 
	Autor Principal: Paola Conte
	Coautores: Paola Conte
	Orientador: William Haupt 

	Sinusite por Descorna
	Autor Principal: Paola Deon Dalla Corte
	Coautores: Ana Claudia Cappelletto Bilibio; Gustavo Júnior Pinsetta; Chaene Polli; Marcio Waltrick Flores
	Orientador: Carlos Bondan

	Deslocamento e vólvulo abomasal à direita em cordeiro com acidose ruminal
	Autor Principal: Paola Deon Dalla Corte
	Coautores: Rafaelly Yasmin Schmidt; Chaene Polli; Marcio Waltrick Flores; Ezequiel Davi dos Santos; Adriana Costa da Motta
	Orientador: Carlos Bondan

	Proposta pedagógica para o ensino de equações do 2º grau com recurso inclusivo
	Autor Principal: Paola do Prado
	Coautores: Paola do Prado; Luís Gabriel Favaretto Matté; Jessica Gasparin Meazza
	Orientador: Betine Diehl Setti

	Gastrotomia e celiotomia exploratória para retirada de corpo estranho em um canino- Relato de caso 
	Autor Principal: Paola Marengo
	Coautores: Paola Marengo; Andressa Spengler; Thanise Pereira Guerra; Patricia Dal Paz Magnan; Amanda Suder; Aila Ampese
	Orientador: Heloísa Helena De Alcantara Barcellos

	Tratamento para descontaminação de ferida por mordedura de cão- Relato de caso
	Autor Principal: Paola Marengo
	Coautores: Paola Marengo; Roberta do Nascimento Libardoni; Júlia Tonioli da Silva; Patrícia Dal Paz Magnan; Aila Ampese; Amanda Suder
	Orientador: Heloísa Helena De Alcantara Barcellos

	DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA A PRODUÇÃO DE ROUPAS EM COURO: MATERIAIS SUSTENTÁVEIS E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
	Autor Principal: Patricia Boeira Ferretto
	Coautores: Patricia Boeira Ferretto
	Orientador: Alisson Cristian Giacomelli

	DERMATITE FÚNGICA POR AGENTE OPORTUNISTA EM FELINO SOB AMBIENTE ESTRESSANTE: TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E PRÁTICAS DE BEM-ESTAR- RELATO DE CASO.
	Autor Principal: Patrícia Dal Paz Magnan
	Coautores: Patrícia Dal Paz Magnan; Paola Marengo; Carolina Geraldi da Silva.
	Orientador: Heloísa Helena De Alcantara Barcellos

	Relato de caso: Displasia de occipital associada à síndrome de Chiari tipo I em um canino da raça Shih-tzu
	Autor Principal: Patrícia Dal Paz Magnan
	Coautores: Patrícia Dal Paz Magnan; Paola Marengo; Meilys Koch; Aila Ampese; Amanda Suder
	Orientador: Heloísa Helena De Alcantara Barcellos

	Pancreatite Aguda Canina
	Autor Principal: Patricia Machado
	Coautores: Patricia Da Silva Machado; Fabíola Wenning Gnoatto; Luiza Fruett Morás de Lima
	Orientador: Márcio Machado Costa

	PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM PARACOCCIDIOIDOMICOSE INTERNADOS EM PASSO FUNDO - RS 
	Autor Principal: Patrick Bonacina
	Coautores: Patrick Bonacina; Ana Flávia Missio da Silva; Antônio Benincá Albuquerque; André Luca Boeira Rovani; Ana Paula Giolo Franz; Gilberto da Luz Barbosa
	Orientador: Fabiana Tonial

	Ocorrência de Freemartinismo em bovinos
	Autor Principal: Paula Borelli Taborda
	Coautores: Paula Borelli Taborda; Renan Lazzaretti; Laura Germiniani Bedendo; Daylon Dahmer; Ricardo Zanella
	Orientador: Ricardo Zanella

	Serviço Social e oncologia: a inserção do assistente social na residência multiprofissional
	Autor Principal: Paula Cristina Tibola
	Coautores: Paula Cristina Tibola; Andressa Terra Mezzomo; Eduarda Stachelski
	Orientador: Giovana Henrich

	A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO II EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID 19
	Autor Principal: Paula dos Santos de Oliveira
	Coautores: Silvia Maria Scartazzini
	Orientador: Silvia Maria Scartazzini 

	Neospora Caninum em rebanho leiteiro
	Autor Principal: Paula Hartwig Bichler
	Coautores: Paula Hartwig Bichler; Anaísis de Menezes Damo; Ana Roberta Nehls; Carolina Andrade Romani
	Orientador: Carlos Bondan

	A PRESENÇA DO AUTOR E SUA CRIAÇÃO: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA
	Autor Principal: Paula Rios da Cunha
	Coautores: Paula Rios da Cunha
	Orientador: Marlete Sandra Diedrich

	Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem Durante a Pandemia do Coronavírus 
	Autor Principal: Paulla Ritter Fagundes
	Coautores: Paulla Ritter Fagundes
	Orientador: Graciela de Brum Palmeiras

	O CONTROLE EXTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A CRIMINALIZAÇÃO DA POLÍTICA: O MEDO COMO FATOR RELEVANTE PARA O POLÍTICO-GESTOR
	Autor Principal: Pedro Henrique Pasquali
	Coautores: Pedro Henrique Pasquali; Janaína Rigo Santin
	Orientador: Janaína Rigo Santin

	REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO E ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO: ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREVISÃO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO
	Autor Principal: Pedro Henrique Pasquali
	Coautores: Pedro Henrique Pasquali; Janaína Rigo Santin
	Orientador: Janaína Rigo Santin

	Atenção primária em paciente portador de prótese sobre implantes com alterações de saúde gengival – relato de caso
	Autor Principal: Pedro Henrique Wentz Tretto
	Coautores: Pedro Henrique Wentz Tretto
	Orientador: Alvaro Della Bona

	Prototipação de aplicativos com Thunkable
	Autor Principal: Pedro Lourensi Giasson
	Coautores: Pedro Lourensi Giasson
	Orientador: Jaqson Dalbosco

	A INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO CURSO DE LETRAS UPF
	Autor Principal: Priscila de Queiroz Amarante
	Coautores: Rosana de Souza Vargas; Michele de Britto Jacobs; Luciane Sturm
	Orientador: Luciane Sturm

	Águas e Contaminantes Emergentes
	Autor Principal: Rafael Biasotto
	Coautores: Rafael Biasotto
	Orientador: Clovia Marozzin Mistura

	OS BENEFICIOS DO BLEND DE KUMBAYA NA SUBSTITUIÇÃO DO CIGARRO DE NICOTINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Rafaela Borges
	Coautores: Rafaela Braz Borges; Sabrina Bernardi; Inara Carbonera Biazus; Kamile Anselmini; Jaqueline Missiaggia; Júlia Scarmignani Lumi; Wágner Fávero; Stefany Nathalia Ansolin; Marciele Begnini; Angela Capoani; Raíssa Scalabrin
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves

	Da desapropriação com pagamento de títulos
	Autor Principal: Rafaela Gonçalves Vieira
	Coautores: Rafaela Gonçalves Vieira; Camila Sbalchiero Morello; Maria Antônia Baccin
	Orientador: Janaína Rigo Santin

	PROCESSO DE MEDIAÇÃO: A resistência dos indivíduos nas resoluções familiares 
	Autor Principal: Rafaela Luza de Camargo
	Coautores: Rafaela Luza de Camargo; Brendha Peuckert Soldera; Carolina Fernandes Scherer
	Orientador: Suraia Estacia Ambros 

	CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE DE DEPENDENTES QUÍMICOS PELO USO INDISCRIMINADO DE OPIOIDES
	Autor Principal: Rafaela Mariussi
	Coautores: Rafaela Mariussi
	Orientador: Mara Regina Linck

	Plantas medicinais: revisão sobre toxicidade 
	Autor Principal: Rafaela Vanin
	Coautores: Rafaela Vanin
	Orientador: Andréa Michel Sobottka

	PREVISÃO DE RESISTÊNCIA DE VIGA MISTA AÇO-CONCRETO EMPREGANDO USO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
	Autor Principal: Rafaela Vicenzi Pagnussat
	Coautores: Rafaela Vicenzi Pagnussat; Fernando Busato Ramires
	Orientador: Francisco Dalla Rosa

	Importância da experiência a campo voltada para a área de diagnóstico de prenhez em bovinos e equinos
	Autor Principal: Rafaelly Yasmin Schmidt
	Coautores: João Ignacio do Canto; Ana Claudia Cappelletto Bilibio; Isadora Reiter Zoldan; Luana Rodrigues da Silva
	Orientador: João Ignacio do Canto 

	Desenvolvimento e análise da viabilidade econômica da ultrafiltração descentralizada movida a energia fotovoltaica da água da chuva para uso potável
	Autor Principal: Raíssa Vieira da Silva
	Coautores: Raíssa Vieira da Silva; Ana Carolina Mattana Silva; Suélen Regina Cominetti Baú
	Orientador: Vandré Barbosa Brião 

	ANÁLISE DO DISCURSO: Capa da Istoé, abril de 2016 - ex-presidente Dilma Rousseff
	Autor Principal: Raquel Gehlen Favretto
	Coautores: Raquel Gehlen Favretto; Roberta Scolari dos Santos
	Orientador: Bibiana de Paula Friderichs

	CRIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM ARTES VISUAIS: uma experiência propositora do sensível
	Autor Principal: Raquel Manica
	Coautores: Raquel Manica
	Orientador: Marilei Teresinha Dal Vesco

	Balcão do Consumidor de Casca/RS: Atendimento e proteção aos consumidores idosos 
	Autor Principal: Rayane Torres de Morais
	Coautores: Rayane Torres de Morais; Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusela Tonial

	Os direitos do consumidor e os desafios na sociedade de informação
	Autor Principal: Rayane Torres de Morais
	Coautores: Rayane Torres de Morais; Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusela Tonial

	MELANOMA AMELANÓTICO EM CAVIDADE ORAL CANINA
	Autor Principal: Rayssa Emiliavaca de Moraes
	Coautores: Rayssa Emiliavaca de Moraes; Ana Carolina Puhl; Gabriele Muller Baril
	Orientador: Heloisa Barcellos

	TRATAMENTO DE LUXAÇÃO DE PATELA EM CANINO - RELATO DE CASO
	Autor Principal: Rayssa Emiliavaca de Moraes
	Coautores: Rayssa Emiliavaca de Moraes; Caren Chaves Loss; Gabriele Muller Baril
	Orientador: Renato Nascimento Libardoni

	A Ideologia da Enunciação: Uma Análise das Manchetes em O Globo e Folha de São Paulo
	Autor Principal: Rebecca Mistura da Silva
	Coautores: Rebecca Mistura da Silva; Julia Michelin Barichello
	Orientador: Lauro Gomes

	GESTÃO DE PROPRIEDADES RURAIS FAMILIARES: dificuldades, desafios e sucessão
	Autor Principal: Regina Rodigheri
	Coautores: Regina Rodigheri; Maicon Hoffmann da Silva; Denize Grzybovski
	Orientador: Denize Grzybovski

	O Método APÁC como meio para obstar os índices de reincidência
	Autor Principal: Régis Gobetti Bueno
	Coautores: Régis Gobetti Bueno
	Orientador: Vinicius Francisco Toazza

	Validação do uso de pHmetros no processo de malteação
	Autor Principal: Renan dos Santos Gonçalves
	Coautores: Renan dos Santos Gonçalves
	Orientador: Mara Regina Linck

	Experiência como bolsista de Iniciação Cientifica e transição para bolsista de Mestrado 
	Autor Principal: Renan Santos
	Coautores: Renan Santos; Alvaro Della Bonna
	Orientador: Alvaro Della Bona

	O UNIVERSO TRANSMÍDIA DE ONCE UPON A TIME: APROPRIAÇÕES, PARATEXTOS E EXTENSÕES FICCIONAIS.
	Autor Principal: Renata Andreolla
	Coautores: Renata Andreolla
	Orientador: Fabiane Verardi

	Insuficiência respiratória em bovino associada à falsa via por corpo estranho (“grimpa”) 
	Autor Principal: Renata Seibel
	Coautores: Renata Seibel; Renan Lazzaretti; Adriana Costa da Motta; Carlos Bondan; Elisa de Oliveira Soares; Ezequiel Davi dos Santos; Flávio Benedetti; Bruna Costa Rossoti; Ísis Piasson Barletto
	Orientador: Adriana Costa da Motta

	TUBERCULOSE EM BOVINO COM ENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL: CARACTERIZAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA E IMUNO-HISTOQUÍMICA
	Autor Principal: Renata Seibel
	Coautores: Renata Seibel; Renan Lazzaretti; Ezequiel Davi dos Santos; Tanise Policarpo Machado; Diorges Henrique Setim; Lidiane Deconto Baldasso; Elisa de Oliveira Soares; Carlos Bondan; Ricardo Zanella; Giseli Aparecida Ritterbusch; Adriana Costa da Mott
	Orientador: Adriana Costa da Motta

	Língua e Sociedade: um elo necessário nos estudos benvenistianos
	Autor Principal: Rhaíssa Hannecker Barbosa
	Coautores: Rhaíssa Hannecker Barbosa
	Orientador: Claudia Stumpf Toldo Oldeste

	INFRAESTRUTURA VERDE E AZUL E OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DESSES SISTEMAS NAS CIDADES.
	Autor Principal: Ricardo Lanfredi Peruzzolo
	Coautores: Ricardo Lanfredi Peruzzolo; Lucas Braun Bressan; Vanessa Garbini; Alex Possebon Segalin; André Machado
	Orientador: Marcia Cristina Hunter

	ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO ESOFÁGICO EM CANINO: RELATO DE CASO.
	Autor Principal: Roberta Anelise Angnes da Costa
	Coautores: Roberta Anelise Angnes da Costa; Andressa Spengler; Emanuel Tres Bernicker; Letícia Trentin; Thanise Guerra; Vitoria Agnoletto Ribeiro
	Orientador: Michelli Westphal de Ataíde 

	MANIFESTAÇÕES PSÍQUICAS EM INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR COVID-19
	Autor Principal: Roberta Pez Fagundes
	Coautores: Roberta Pez Fagundes; Matheus Santos Gomes Jorge; Luciano Luiz Alt
	Orientador: Lia Mara Wibelinger

	A seguridade social no Brasil e a efetivação da dignidade humana
	Autor Principal: Roberto Quevedo
	Coautores: Roberto Quevedo; Jovana De Cezaro
	Orientador: Nadya R. G. Tonial

	Desafios de novos negócios em empreendimento rurais: Proposta de planejamento estratégico para a Propriedade Rural Agro & Fish
	Autor Principal: Rodrigo Pommer
	Coautores: Rodrigo Pommer; Letícia de Abreu Rodrigues
	Orientador: Ana Claudia Machado Padilha

	Acampamento da Criança com Diabetes (ACD): uma reflexão sobre a importância do trabalho multidisciplinar
	Autor Principal: Rosana Ferrari
	Coautores: Rosana Ferrari; Ana Katharina Dalbosco; Eduarda Risson Machado; Valentina Antonio Simonetti; Diógenes William De Paula; Adrieli Carla Prigol; Anna Laura Camargo; Trévor Ragnini Testa; Fernanda Raquel Polli; Amanda Dezordi Dall Agnol
	Orientador: Thiago Malaquias Frietzen

	Ações de estruturação do projeto de extensão: Promoção do uso racional de tecnologias no cuidado em saúde
	Autor Principal: Rosana Ferrari
	Coautores: Rosana Ferrari; Luís Henrique Zahner; Janaina Rodrigues Bonfanti; Eduarda Aparecida Gevieschi Noetzold; Danieli Cristina Pasqualotto Torella; Siomara Regina Hahn; Cristiane Barelli
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves

	A DEMOCRATIZAÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO CURSO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
	Autor Principal: Rosana Souza de Vargas
	Coautores: Priscila de Queiroz Amarante; Michele de Britto Jacobs; Liliane Sales da Silva; Ana Paula Tomazzini da Silva; Letícia Regina Marcolin; Caroline Camargo Ribeiro; Lauren Bertoglio; Bianca Costa Lubian; Mariana Bampi Chiodelli
	Orientador: Luciane Sturm 

	O TRABALHO FEMININO COMO MEDIDA DE LIBERTAÇÃO DA MULHER 
	Autor Principal: Rosane Alves da Luz
	Coautores: Rosane Alves da Luz
	Orientador: Maira Angélica Dal Conte Tonial

	O ENFRENTAMENTO DAS PRÁTICAS ABUSIVAS DE CONSUMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
	Autor Principal: Rosane Alves da Luz
	Coautores: Jovana De Cezaro
	Orientador: Nadia Regina Guzela Tonial

	Interferência das mudanças climáticas em recifes de coral: uma breve análise 
	Autor Principal: Rudimar Risso de Oliveira Junior
	Coautores: Rudimar Risso de Oliveira Junior; Alyssa Freitas de Almeida
	Orientador: Telma Elita Bertolin

	Biofilia: a relação humano-natureza e o bem-estar espiritual
	Autor Principal: Rudimar Risso de Oliveira Junior
	Coautores: Rudimar Risso de Oliveira Junior
	Orientador: Ana Cristina Varrone Giacomini

	Um Mapeamento Sistemático sobre quais são os Aplicativos Móveis Utilizados pelos Estudantes de Medicina na Área da Gerontologia 
	Autor Principal: Sabrina Bernardi
	Coautores: Sabrina Bernardi; Janine Piton; Bianka Guizzo Luzzatto; Ana Clara Michelon Magagnin; Carlos Eduardo Ferreira Brustolin
	Orientador: Alexandre Lazaretti Zanatta

	PROJETO MADRE TERESA
	Autor Principal: Sabrina Bernardi
	Coautores: Sabrina Bernardi; Inara Carbonera Biazus; Kamile Anselmini; Jaqueline Missiaggia.; Júlia Scarmignani Lumi; Wágner Fávero; Stefany Nathalia Ansolin; Marciele Begnini; Angela Capoani; Rafaela Braz Borges; Raíssa Scalabrin
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves

	A globalização nas relações de consumo frente a pandemia da covid-19
	Autor Principal: Sabrina Carla Kowalski
	Coautores: Sabrina Carla Kowalski; Franco Scortegagna
	Orientador: Franco Scortegagna

	O PODER DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS NA SOCIEDADE DE CONSUMO E A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PERANTE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
	Autor Principal: Sabrina Feltrin Bonato
	Coautores: Sabrina Feltrin Bonato; Jovana De Cezaro
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial 

	Receitas da Administração Pública: ANÁLISE DO IPTU
	Autor Principal: Sabrina Soliman
	Coautores: Sabrina Soliman; Karen Decesare Bettinelli; Bianca Zanluchi; Evandro Adolfo Kletke
	Orientador: João Paulo Gardelin

	A Brinquedoteca Universitária e o evento interdisciplinar “Dia Internacional do Brincar”
	Autor Principal: Sabrina Trevisan Schuster
	Coautores: Sabrina Trevisan Schuster
	Orientador: Rosana Coronetti Farenzena 

	Uso de fitoterápicos e terapia floral no tratamento do transtorno de ansiedade: uma revisão
	Autor Principal: Salah Lires Moreira
	Coautores: Salah Lires Moreira
	Orientador: Mara Regina Linck

	Adsorção do corante amarelo tartrazina por filmes de gelatina, glutaraldeído e nanotubos de carbono
	Autor Principal: Samarah Graciola
	Coautores: Samarah Graciola
	Orientador: Aline Dettmer

	ANÁLISE SOBRE O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA MARIA/RS
	Autor Principal: Samuel Supptitz
	Coautores: Caroline Bertozzo
	Orientador: Andre da Silva Pereira

	AS MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS E O MERCADO DE TRALHO
	Autor Principal: Samuel Supptitz
	Coautores: Samuel Supptitz
	Orientador: Amanda Guareschi 

	FILMES BIODEGRADÁVEIS DE AMIDO DE RESÍDUO DE FEIJÃO COM ADIÇÃO DE EXTRATO DE BAGAÇO DE FRUTAS NATIVAS
	Autor Principal: Samuel Teixeira Lopes
	Coautores: Samuel Teixeira Lopes; Lára Franco dos Santos; Bárbara Biduski; Luciana Ruschel dos Santos
	Orientador: Telma Elita Bertolin

	Gestão Escolar Democrática: quando a ação denuncia a contradição
	Autor Principal: Sandra Maria Zardo Morescho
	Coautores: Sandra Maria Zardo Morescho
	Orientador: Rosimar Serena Siqueira Esquinsani

	Projeto Letramento e Cidadania: Oficina de Matemática 
	Autor Principal: Saua Kalina Mioranza
	Coautores: Saua Kalina Mioranza
	Orientador: Mariane Kneipp Giareta

	O sentido das palavras em capas de revistas femininas
	Autor Principal: Shaidi Natalli da Silva Carneiro
	Coautores: Shaidi Natalli da Silva Carneiro
	Orientador: Claudia Stumpf Toldo Oudeste

	O DIREITO À IGUALDADE DE FILIAÇÃO: UMA ANÁLISE AO ARTIGO 121, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL, FACE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, IGUALDADE E LEGALIDADE
	Autor Principal: Sinara Eduarda Cofcevichz
	Coautores: Leticia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusela Tonial 

	Lei de Improbidade Administrativa e o Acordo de Não Persecução Cível
	Autor Principal: Sinara Larissa Weber
	Coautores: Sinara Larissa Weber
	Orientador: Micheli Piucco

	“MINHA COMUNIDADE LÊ” UMA PRÁTICA AO ENCOTRO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL.
	Autor Principal: Stefani de Lima
	Coautores: Stefani de Lima; Elisa Mainardi
	Orientador: Elisa Mainardi

	Jornada de Estudos sobre Educação Digital OnLIFE: relato de experiência 
	Autor Principal: Stella Castilhos Morigi dos Santos
	Coautores: Stella Castilhos Morigi dos Santos
	Orientador: Luiz Marcelo Darroz 

	Eficácia de técnicas fisioterapêuticas na melhora da força muscular em idosos institucionalizados
	Autor Principal: Stephany Paludo da Silva
	Coautores: Stephany Paludo da Silva; Carine Rottini; Gabriela Silva Garcia; Larissa da Silva Gomes; Larissa Tumelero Bombarda
	Orientador: Ana Carolina Bertoletti de Marchi

	Demodicose canina e miíase submandibular em canino da raça Shih Tzu.
	Autor Principal: Stethani Pedrotti de Quadros
	Coautores: Stethani Pedrotti de Quadros; Isadora Fappi Scherer; Milena Zanoello Bertuol; Thábata Alecsandra de Araújo
	Orientador: Maria Isabel Botelho Vieira 

	A Intervenção Fonoaudiológica no Projeto Equoterapia da Universidade de Passo Fundo em Tempos de Pandemia da Covid-19
	Autor Principal: Suellin Eloisa Rodrigues
	Coautores: Suellin Eloisa Rodrigues; Helen Paula Rigo
	Orientador: Paulo Cezar Mello

	PROCESSO DE ENFERMAGEM REFERENTE A DISCIPLINA DE SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Taiana Foletto Parizotto
	Coautores: Taiana Foletto Parizotto; Sandrini do Santos Cato
	Orientador: Graciela Brum Palmeiras

	Protagonismo do estudante no processo de ensino e aprendizado: as percepções dos acadêmicos de um projeto de extensão
	Autor Principal: Taiane Feiten
	Coautores: Taiane Feiten; Andrei Bortoluzzi; Larissa Borges; Kayla Cristine Pedrotti; Larissa Calegari Segal
	Orientador: Anderson Flores

	F22: Uma coluna sobre fotografia do Nexjor
	Autor Principal: Tainá Castro Binelo dos Santos
	Coautores: Tainá Castro Binelo dos Santos; Stifanie Azevedo de Mello; João Pedro Varal Tartari; Victor Ferreira dos Santos
	Orientador: Cassiano Cavalheiro Del Ré

	Relação família-escola: e quando ausenta-se a família?
	Autor Principal: Tainá Diehl Dos Santos
	Coautores: Tainá Diehl Dos Santos
	Orientador: Eldon Henrique Mühl

	Hemoperitônio decorrente de acidente ofídico em égua crioula
	Autor Principal: Tainá Pereira Fiuza
	Coautores: Tainá Pereira Fiuza; Renata Seibel; Paola Rechembak Marchese
	Orientador: Taline Scalco Picetti

	Overdentures confeccionadas na Faculdade de Odontologia da UPF: estudo de série de casos
	Autor Principal: Tainara Estela Kopper
	Coautores: Tainara Estela Kopper; Caroline Dillenburg; Moisés Zacharias Cardoso
	Orientador: João Paulo de Carli 

	Iraque: eclosão da crise humanitária e a migração forçada
	Autor Principal: Tainara Tessaro
	Coautores: Tainara Tessaro; Bruna Ostroski Olsson
	Orientador: Micheli Piucco e Patrícia Grazziotin Noschang 

	RELAÇÃO ENTRE MOTIVAÇÃO E DESEMPENHO NO TRABALHO: ESTUDO EM UMA EMPRESA FABRICANTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
	Autor Principal: Tales Bohrer dos Santos
	Coautores: Caroline Lorensi da Silva; Denize Grzybovski
	Orientador: Denize Grzybovski

	A responsabilidade civil das companhias aéreas x Pandemia
	Autor Principal: Talison Battistella Tonial
	Coautores: Karen Cristine Campanha Massucatto; Letícia Spagnollo
	Orientador: Nadya Regina Gusela Tonial

	Análise de matérias relacionadas ao caso do crime de nazismo realizado por professor no interior do estado de Santa Catarina 
	Autor Principal: Talita Trombetta
	Coautores: Talita Trombetta; Letícia Cecília Vargas
	Orientador: Bibiana de Paula Friderichs

	CERATITE ULCERATIVA EM EQUINO
	Autor Principal: Tamiris Menin Calza
	Coautores: Bruna Costa Rossotti; Carolina Corrêa; Flavio Benedetti
	Orientador: Taline Scalco Picetti

	A CONTRIBUIÇÃO DA QUÍMICA ANALÍTICA PARA A VERIFICAÇÃO DE ADULTERAÇÕES NO LEITE DE VACAS
	Autor Principal: Tarciane Severo parizotto
	Coautores: Tarciane Severo parizotto
	Orientador: Mara Regina Linck

	RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A IMPORT NCIA DA INOVAÇÃO DAS LIGAS ACADÊMICAS NO CONTEXTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL
	Autor Principal: Tarcísio da Silva santos
	Coautores: Tarcísio da Silva santos; Alessandra Arnhold dos Santos; Amanda Barboza da Silveira; Bruno Trento; Dagmara Barro; Tomás Zanetti Milani; Fabiano dos Santos Barato 148219@upf.br; Gilseo Marcante Júnior; Jéssica dos Santos Giordani; Julia Maestri 
	Orientador: Gabrielli Zanotto 

	A persona como forma de expressão na arte
	Autor Principal: Tatiana Kulmann
	Coautores: Tatiana Kulmann
	Orientador: Marilei Terezinha Dal Vasco

	A função social da empresa e o princípio da preservação da atividade empresarial como instrumento de manutenção de postos de trabalho
	Autor Principal: Tatiana Mezzomo Casteli
	Coautores: Tatiana Mezzomo Casteli
	Orientador: Tatiana Mezzomo Casteli

	TRATAMENTO DE FERIDA PÓS CAUDECTOMIA TERAPÊUTICA EM FELINO: RELATO DE CASO 
	Autor Principal: Thaís Elysiê da Silva Novello
	Coautores: Thaís Elysiê da Silva Novello; Aila Ampese; Meilys de Camargo Koch
	Orientador: Renan Idalêncio 

	Efeitos da reabilitação pulmonar sobre a função respiratória e qualidade de vida de idosos pós-COVID-19
	Autor Principal: Thaís Lubian
	Coautores: Clairton de Oliveira Fontoura; Nathália Yasmin Gregoski
	Orientador: Ana Carolina Bertoletti de Marchi

	Metacognição no ensino de Enfermagem: revisão de estudos 
	Autor Principal: Thais Mazzucatto Mello
	Coautores: Thais Mazzucatto Mello
	Orientador: Cleci Teresinha Werner da Rosa

	ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PESSOAS COM TEA
	Autor Principal: Thayla Renner
	Coautores: Thayla Renner; Clairton De Oliveira Fontoura
	Orientador: Cleiton Chiamonti Bona

	INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA: RELATO DE CASO E REVISÃO DAS PRINCIPAIS CAUSAS
	Autor Principal: Thiago Emanuel Rodrigues Novaes
	Coautores: Thiago Emanuel Rodrigues Novaes; Ana Selia Rodrigues Novaes; Ivana Loraine Lindemann; Jossimara Polettini
	Orientador: Daniela Augustin Silveira

	OFICINA DE ARTETERAPIA PROMOVENDO SAÚDE ACADÊMICA NO CURSO DE MEDICINA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Thiago Emanuel Rodrigues Novaes
	Coautores: Thiago Emanuel Rodrigues Novaes; Ana Selia Rodrigues Novaes; Nathyelle Maria de Oliveira Cândido; Amábile Cristina Novaes Scorteganha; Jane Luzia França Pedão
	Orientador: Priscila Pavan Detoni

	Teores de macronutrientes de morangueiro cultivado em substrato com fungos micorrízicos arbusculares e biocarvão
	Autor Principal: Thomas dos Santos Trentin
	Coautores: Thomas dos Santos Trentin; Alana Grando Dornelles; José Luís Trevizan Chiomento
	Orientador: José Luís Trevizan Chiomento

	A CONTRIBUIÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA NA ECONOMIA BRASILEIRA E SEUS IMPACTOS NA BOLSA DE VALORES
	Autor Principal: Tiago Felipe Klaesener
	Coautores: Tiago Felipe Klaesener
	Orientador: Julcemar Bruno Zilli

	NUANCES DE UMA ESQUINA: CAMINHOS E POSSIBILIDADES
	Autor Principal: Tiago Miguel Stieven
	Coautores: Tiago Miguel Stieven
	Orientador: Ivânia Campigotto Aquino

	COROAS IBÉRICAS: as relações diplomáticas que conduziram a geopolítica nos territórios platinos
	Autor Principal: Tiara Cristiana Pimentel dos Santos
	Coautores: Tiara Cristiana Pimentel dos Santos
	Orientador: Luiz Carlos Tau Golin 

	Epidemiologia Nacional do Trauma Ocular durante 2008 a 2019
	Autor Principal: Tiffani Boni
	Coautores: Tiffani Boni; Caroline Dambrós; Ana Paula da Cruz Schultz; Caroline Possamai Rovadoscki; Eduarda Souza; André Luca Boeira Rovani; Henrique Gadenz; Ianne Layla Santos Nunes; Vitor Dalepiane Rossato; Gabrielle Schneider Ortiz; Eduardo Mattei Wahl
	Orientador: Paulo Estacia

	Abordagem da importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na construção da Política do estudante da UPF
	Autor Principal: Tiffani Boni
	Coautores: Tiffani Boni; Marciele Cristiane Spanenberg Führ; Ana Carolina Farezin Antunes
	Orientador: Ângela Soares 

	INOVAÇÕES EM NEFROLOGIA NO MONITORAMENTO DE DIÁLISE DOMICILIAR
	Autor Principal: Tomas Zanetti Milani
	Coautores: Tomas Zanetti Milani; Alessandra Arnhold dos Santos; Amanda Barboza da Silveira; Bruno Trento; Dagmara Barro; Fabiano dos Santos Barato; Gilseo Marcante Júnior; Jéssica dos Santos Giordani; Julia Maestri da Silva; Luana Garcia; Luiza Hoffmann; 
	Orientador: Fabiana Piovesan

	AS ATIVIDADES DA LIGA ACADEMICA DE PATOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO E O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	Autor Principal: Trévor Ragnini Testa
	Coautores: Trévor Ragnini Testa; Luiza Ventura Penteado da Silva; Felipe Gomes Dallepiane; Yasmin Dalla Vecchia de Souza; Larissa Roberta Negrão; Carolina Danielli; Leonardo Duarte Paganella; Tiffani Boni; Pablo Biavatti Cavedon; Marciele Cristiane Spanen
	Orientador: Carmen Liane Neubarth Estivallet

	Comportamento mecânico de pilares protéticos do tipo cone morse: uma revisão da literatura.
	Autor Principal: Ulysses Lenz
	Coautores: Ulysses Lenz; Álvaro Della Bona; Pedro Henrique Wenz Tretto
	Orientador: Álvaro Della Bona

	O CONFLITO E O HERÓI: POTENCIALIDADES DA NARRATIVA PARA A APRENDIZAGEM
	Autor Principal: Vagner Ebert
	Coautores: Vagner Ebert
	Orientador: Adriano Canabarro Teixeira

	Sarcoma de aplicação em um felino
	Autor Principal: Valentina Palma
	Coautores: Valentina Palma; Andressa Antunes de Lima; Jeferson Lisboa Kunz; Leticia Westphalen Trentin; Jessica Welter
	Orientador: Carlos Eduardo Bortolini

	Cistite intersticial em um felino: Relato de caso
	Autor Principal: Valentina Palma
	Coautores: Valentina Palma; Andressa Antunes de Lima; Cinthia Garcia; Jeferson Lisboa Kunz; Leticia Westphalen Trentin
	Orientador: Carlos Eduardo Bortolini

	REVISÃO DE LITERATURA SOBRE NEOPLASIAS DE MAMA 
	Autor Principal: Valentina Tagliari
	Coautores: Valentina Tagliari; Nathalia Strapazzon Mulinari; Louisy Borges Corrêa; Laura Paggiarin Skonieski
	Orientador: Silvane Nenê Portela

	AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS COMO MARCO PARA TUTELA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
	Autor Principal: Valéria Barp
	Coautores: Valéria Barp; Jovana De Cezaro
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

	A CRISE HUMANITÁRIA DE REFUGIADOS E AS CONSEQUÊNCIAS RESULTANTES DO CONFLITO SÍRIO
	Autor Principal: Valéria Barp
	Coautores: Valéria Barp; Jovana De Cezaro
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

	Ciência, comunicação e arte: uma reportagem Nexjor
	Autor Principal: Vanessa Elisa Ritter
	Coautores: Vanessa Elisa Ritter; Tainá Castro Binelo dos Santos
	Orientador: Sonia Regina Schena Bertol

	Saúde Mental e Envelhecimento Humano: Revisão Sistemática de Artigos Publicados (2019-2020)
	Autor Principal: Vanessa Fontana Rovani
	Coautores: Vanessa Fontana Rovani
	Orientador: Silvana Alba Scortegagna

	A INDISPENSABILIDADE DA CIÊNCIA NA SOLUÇÃO DA PANDEMIA DAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS
	Autor Principal: Vanessa Ramos Casagrande
	Coautores: Vanessa Ramos Casagrande; Elys Marina Hack
	Orientador: Franco Scortegagna

	Homem e linguagem: um estudo da subjetividade em Benveniste
	Autor Principal: Vanessa Scolari
	Coautores: Vanessa Scolari
	Orientador: Claudia Stumpf Toldo Oudeste

	Colônia Serro Azul: a representação da colônia nos escritos do Pe. Max Von Lassberg.
	Autor Principal: Vanessa Tais Fritzen
	Coautores: Vanessa Tais Fritzen
	Orientador: Alessandro Batistella 

	A PRESENÇA DE REDES NA EMIGRAÇÃO DE BRASILEIROS AO PARAGUAI (1970 -1980)
	Autor Principal: Vanucia Gnoatto
	Coautores: Vanucia Gnoatto
	Orientador: João Carlos Tedesco

	INFLUÊNCIA DA FORMULAÇÃO NO COMPORTAMENTO TERMOANALÍTICO DE COMPRIMIDOS DE SERTRALINA DISTRIBUÍDOS NA REDE PÚBLICA
	Autor Principal: Verônica Cristina da Silveira
	Coautores: Verônica Cristina da Silveira; Laisa Tibola Parizzi; Pamela do Nascimento
	Orientador: Charise Dallazem Bertol

	DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS COM CITOLOGIA DE AGULHA FINA EM UM CANINO
	Autor Principal: Victor Cavagnoli dos Santos
	Coautores: Victor Cavagnoli dos Santos
	Orientador: Márcio Machado Costa

	Aplicabilidade das Práticas Abusivas na Caracterização da Venda Casada
	Autor Principal: Victória Gandolfi Medeiros
	Coautores: Victória Gandolfi Medeiros
	Orientador: Liton Lanes Pilau Sobrinho

	E-COMMERCE E O DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO CDC
	Autor Principal: Victória Gandolfi Medeiros
	Coautores: Victória Gandolfi Medeiros
	Orientador: Liton Lanes Pilau Sobrinho

	A DEMANDA SOCIAL DA MIGRAÇÃO NO BRASIL E A MEDIAÇÃO COMO AUXÍLIO PARA O PRIMEIRO CONTATO
	Autor Principal: Victória Tramontini
	Coautores: Victória Tramontini; Isadora Lupatini
	Orientador: Patrícia G. Noschang

	A NECESSIDADE DA POLÍTICA DO ESTUDANTE E O PERTENCIMENTO ESTUDANTIL PARA ALUNOS DE TRANSFERÊNCIA
	Autor Principal: Victória Tramontini
	Coautores: Victória Tramontini
	Orientador: Vinicius Santos de Miranda

	Material instrucional para a abordagem de conteúdos da educação ambiental nas escolas do Interior do RS
	Autor Principal: Vinicius Freitas Gomes
	Coautores: Vinícius Freitas Gomes; Arthur Freitas Gomes; Gabriela Troian; Giovani Trevisan; Victor Hugo Fernandes Bonamigo
	Orientador: Carlos Ariel Samudio Peres

	A Lei Geral de Proteção de Dados e seu Dever na Defesa do Consumidor
	Autor Principal: Vinícius Ricardo Lang
	Coautores: Vinícius Ricardo Lang
	Orientador: Jacson Bacin Vicente

	AVALIAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNAS INTRACELULARES E REMOÇÃO DE NITROGÊNIO DE MEIO DE CULTURA ADICIONADO DE EFLUENTE DE BOVINOCULTURA EM CULTIVO DE Spirulina Platensis LEB 52.
	Autor Principal: Vítor Augusto Farina Cavanhi
	Coautores: Vítor Augusto Farina Cavanhi; Francisco Gerhardt Magro; André Bergoli; João Felipe Freitag
	Orientador: Luciane Maria Colla

	PRODUÇÃO DE BIOETANOL A PARTIR DE MEIO AMILÁCEO COM SUPLEMENTAÇÃO DE BIOMASSA DE Spirulina sp.
	Autor Principal: Vítor Augusto Farina Cavanhi
	Coautores: Vítor Augusto Farina Cavanhi; Rafaela de Oliveira; Gabrielle Fusiger Berwian; André Bergoli; João Ricardo Cabral Portella
	Orientador: Luciane Maria Colla

	A obrigatoriedade da contratação do Seguro DPVAT como um instrumento de concretização da proteção social
	Autor Principal: Vitor Mezzomo Donatti
	Coautores: Vitor Mezzomo Donatti
	Orientador: Nadya Regina Gusella Tonial

	PROPRIEDADES BIOMECÂNICAS DE POLÍMERO RESINOSO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA E DENTES ARTIFICIAIS FABRICADOS POR IMPRESSÃO 3D
	Autor Principal: Vitor Trancoso de Britto
	Coautores: Viviane Cantelli; Fabricio M Collares; Alvaro Della Bona
	Orientador: Alvaro Della Bona

	Desenvolvimento de PCR multiplex para detecção de Torque teno vírus em suínos
	Autor Principal: Vitoria Agnoletto Ribeiro
	Coautores: Vitoria Agnoletto Ribeiro; Nataliê Costacurta; Tatiana Rohde Pavan; Rafaela Luiza Klein; Rafael Frandoloso; Luiz Carlos Kreutz
	Orientador: Luiz Carlos Kreutz

	Dermatofitose em Canino - Relato de Caso
	Autor Principal: Vitória Cadore Costa
	Coautores: Vitória Cadore Costa; Mirele Della Senta; Ísis Piasson
	Orientador: Heloísa Helena de Alcantara Barcellos

	EFEITOS DO ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL SOBRE O COMPORTAMENTO DE MACHOS E FÊMEAS DE PEIXES-ZEBRA
	Autor Principal: Vitória Cadore Costa
	Coautores: Vitória Cadore Costa; Suelen Mendonça Soares; Isís Piasson Barletto; Aline Pompermaier; Amanda Carolina Cole Varela; Mateus Timbola Mozzato; Milena Fortuna; Gessi Koakoski
	Orientador: Leonardo José Gil Barcellos

	Microrganismos Eficientes Recuperando Plantas Estressadas de Aranto
	Autor Principal: Vitória Miranda do Amaral
	Coautores: Vitória Miranda do Amaral
	Orientador: Claudia Petry

	Você não “DIUcide” nada!
	Autor Principal: Vitória Piucco
	Coautores: Vitória Piucco
	Orientador: Liton Lanes Pilau Sobrinho

	Judicialização da Saúde versus SUS
	Autor Principal: Vitória Piucco
	Coautores: Vitória Piucco
	Orientador: Liton Lanes Pilau Sobrinho

	Diferentes métodos de reabilitação neuropsicológica: uma revisão narrativa
	Autor Principal: Vitória Rodrigues Bottega
	Coautores: Vitória Rodrigues Bottega; Nathalia Saraiva de Albuquerque; Jéssica Santos Machado; Raul Costa Mastrascusa; Tainá Rossi; Sara Luísa Virissimo; João Gabriel Nunes Sarachu; Tatiana Quarti Irigaray
	Orientador: Tatiana Quarti Irigaray

	A evolução da psicoterapia na modalidade online: uma revisão narrativa 
	Autor Principal: Vitória Rodrigues Bottega
	Coautores: Vitória Rodrigues Bottega; Nathalia Saraiva de Albuquerque; Jéssica Santos Machado; Raul Costa Mastrascusa; Tainá Rossi; Sara Luísa Virissimo; João Gabriel Nunes Sarachu; Tatiana Quarti Irigaray
	Orientador: Tatiana Quarti Irigaray

	COMPORTAMENTO QUÍMICO-MECÂNICO DE MATERIAL PARA BASE DE PRÓTESE TOTAL FABRICADA POR IMPRESSÃO 3D
	Autor Principal: Viviane Cantelli
	Coautores: Viviane Cantelli
	Orientador: Alvaro Della Bona

	Projeto Bookcrossing na pandemia: a participação da comunidade no incentivo à leitura
	Autor Principal: Viviane Demetrio da Silva Scariot
	Coautores: Viviane Demetrio da Silva Scariot; Luciane Sturm
	Orientador: Luciane Sturm

	Acupuntura e Auriculoterapia Como Ferramenta ao Cuidado Integral em Saúde
	Autor Principal: Wagner Favero
	Coautores: Wagner Favero; Inara Carbonera Biazus; Angela Capoani; Sabrina Bernardi; Kamile Anselmini; Jaqueline Missiaggia; Júlia Scarmignani Lumi; Stefany Nathalia Ansolin; Marciele Begnini; Leonardo Mendes Santos; Raíssa Scalabrin
	Orientador: Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves

	TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO CENTRAL METASTÁTICO – UM RELATO DE CASO 
	Autor Principal: Wagner Manica Schonhorst
	Coautores: Wagner Manica Schonhorst; Luciano Luiz Alt; Laura Pinheiro Vivian
	Orientador: Luciano Luiz Alt

	Memórias da infância em uma crônica de Aldir Blanc
	Autor Principal: Wellington Girardi Rodrigues
	Coautores: Wellington Girardi Rodrigues
	Orientador: Gerson Luís Trombetta

	PROJETO DE DISSERTAÇÃO: EXPERIÊNCIAS MULTIMODAIS NA FORMAÇÃO DO LEITOR: PRÁTICAS DE LEITURA COM OS (MULTI)LETRAMENTOS 
	Autor Principal: Wesley Pinto Hoffmann
	Coautores: Wesley Pinto Hoffmann
	Orientador: Ernani Cesar de Freitas

	PROCEDIMENTO DE PADRONIZAÇÃO DE PROJETOS MECÂNICOS
	Autor Principal: William Jardel Pick
	Coautores: William Jardel Pick
	Orientador: Carlos Edmundo de Abreu e Lima Ipar

	Canciones para Despertar en Latinoamérica: o caráter alternativo de um programa de rádio, de acordo com a audiência
	Autor Principal: William Mendes Martinez
	Coautores: William Mendes Martinez
	Orientador: João Vicente Ribas

	O PODER LOCAL E O DIREITO ADMINISTRATIVO EM ÂMBITO MUNICIPAL: NOVA BASSANO E O MDB
	Autor Principal: Willian Bussolotto Bocalon
	Coautores: Willian Bussolotto Bocalon; Angelo Castaldello Borrin; Luis Henrique De Santi Berlatto
	Orientador: Janaína Rigo Santin

	De um Humanismo que deixa-ser: dos entraves ao entendimento-de-si para a liberdade do ser.
	Autor Principal: Wíllian Scalco Pain
	Coautores: Wíllian Scalco Pain
	Orientador: Marcelo José Doro

	Projeto: Reuso do Papelão
	Autor Principal: Yasmim Gabriela Siqueira
	Coautores: Yasmim Gabriela Siqueira; Gabriela do Nascimento Corso; Isadora Araldi Giacomin; Kaique Slongo; Lucas do Nascimento Apolinario; Natália Kunz; Laura Moraes; Aline do Carmo; Olmiro Cristiano Lara Schaeffer; Lisiane Caroline Rodrigues Hermes; Thom
	Orientador: Olmiro Cristiano Lara Schaeffer

	Desconsideração da personalidade jurídica na ótica da lei de falências e da lei da liberdade econômica: perspectivas e hipóteses
	Autor Principal: Yuri Alexandre Pastorio Rocha
	Coautores: Yuri Alexandre Pastorio Rocha
	Orientador: Cassio Henrique Pachecco dos Santos

	Impactos na adequação das empresas a Lei Geral de Proteção de Dados: Desafios e Consequências
	Autor Principal: Yuri Alexandre Pastorio Rocha
	Coautores: Yuri Alexandre Pastorio Rocha
	Orientador: Cássio Henrique Pacheco dos Santos.


