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APRESENTAÇÃO 

A vigésima terceira edição do Encontro de Pesquisadores e de Iniciação Científica - 

EPIC, décima oitava edição do Encontro da Extensão – ENEX e terceira edição do Encontro 

de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - E_PIBID, ocorreu entre os dias 

14 a 16 de dezembro de 2020, tendo como tema “Inovação, Superação e Uso de Tecnologias” 

e teve por objetivo apresentar os trabalhos realizados pelos alunos de graduação. Este evento 

é um importante fórum para a difusão dos avanços da ciência e da extensão universitária, e 

um fórum de debates sobre temas envolvendo a comunidade em que se insere. 

2020 foi um ano de inovação, superação e uso de tecnologias por todos devido à 

pandemia da Covid-19. Com isso, o evento somente se concretizou devido a um esforço de 

toda equipe para agregar o ensino, a pesquisa e a extensão da Universidade em um formato 

on-line, por meio da plataforma Microsoft Teams. Para os professores, pesquisadores e para 

a própria Instituição de Ensino Superior, o evento representa um estímulo ao engajamento 

dos estudantes no processo de investigação científica, o que contribui para a formação de 

profissionais cada vez mais qualificados, configurando inestimável valor social. 

Os trabalhos de pesquisa científica e de extensão apresentados neste evento foram 

organizados seguindo a divisão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), e as atividades foram realizadas no formato virtual, contemplando os 

campus Cidade Universitária e Trujilo. 

Angela Faustino Jozala 

Presidente da Comissão Organizadora do EPIC 2020 



 

 

P



 

 

APRESENTAÇÃO ORAL 

A influência do alho poró (Allium ampeloprasum var. Ampeloprasum) no 

controle de pratinho no repolho (Brassica oleracea var. Capitata)  

 Walace de Oliveira Paes1, Manuela Nobrega Dourado2  

Resumo: O repolho tem grande relevância comercial dentre as demais espécies de olerícolas 

cultivadas no Brasil. Um problema que causa danos a cultura é a presença da doença 

conhecida popularmente como “repolho macho”, “doença do anel” e “pratinho”, ou 

enfezamento como preferem os acadêmicos. Essa doença é transmitida pela cigarrinha e vem 

causando sérios danos econômicos aos produtores e dizimando plantações inteiras. A forma 

de combater essa doença é através de tratamento preventivo com agroquímicos e realizar o 

plantio distante de matas e plantações velhas de repolho, que são habitat natural da 

cigarrinha. Umas das ferramentas para prevenção do pratinho, é repelir a cigarrinha (seu 

vetor) para que não ocorra a transmissão da doença. Dessa forma, o presente trabalho visou 

avaliar a eficiência do alho poró em repelir a cigarrinha. Foram transplantados mudas de 

alho poró nos canteiros de repolho utilizando o sistema consorciado. Após a análise dos 

resultados obtidos, o tratamento com alho poró apresentou um incremento na massa fresa da 

parte aérea (2,5 kg) e no diâmetro total (68,05 cm) em relação ao tratamento convencional 

(com inseticida) (2,3 kg e 65,65 cm, respectivamente), assim como o aumento no diâmetro da 

cabeça do repolho (56,2 cm) quando comparado ao controle (sem tratamento) (54,25 cm). 

Portanto, o tratamento com alho poró mostrou-se eficiente para a prevenção da doença. 

Podendo contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias para o combate e prevenção 

de pratinho no repolho.  

Palavras chave: Alho poró. Cigarrinha. Fitoplasma.  Pratinho no repolho.   

  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: walace690.paes@gmail.com 

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: mndourado@gmail.com  

mailto:walace690.paes@gmail.com
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A participação das mulheres na criação e no desenvolvimento da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba  

Raphaele Godinho Anselmo1, Walter Cruz Swensson Jr.2  

Resumo: As mulheres sempre estiveram presentes na vida em sociedade e 

consequentemente nos grandes feitos históricos, apesar disso, seu rastro quase sempre é 

apagado, e muito não se sabe sobre quem foram as mulheres que atuaram nas mais diversas 

conquistas históricas; pensando em tal realidade, esse trabalho tem como sua finalidade 

principal entender e compartilhar quem foram e como atuavam as mulheres que fizeram parte 

da construção e desenvolvimento da FaFi (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Sorocaba), predecessora da UNISO (Universidade de Sorocaba). Para concretizar tal objetivo 

fontes diversas foram utilizadas, tais como depoimentos de pessoas ligadas à instituição - e 

que atuaram na mesma época em que as mulheres nas quais a pesquisa se focou eram ativas 

na faculdade - e obras historiográficas acerca da FaFi, da UNISO e da Fundação 

Dom Aguirre (FDA), como “A Caminho da Uniso” (Aldo Vannuchi) e “Fundação Dom Aguirre: 

35 anos de história” (José Carlos de Araujo Neves); além disso, outras obras extremamente 

importantes para o tema da história da mulher, com viés descritivo da sociedade e ambiente 

acadêmico do período de criação da FaFi, também foram utilizadas, tais como “A Mística 

Feminina” (Betty Friedan) e “Minha história das mulheres” (Michelle Perrot). Ao longo da 

primeira parte do estudo, alguns nomes principais de mulheres foram identificados, bem como 

suas atuações investigadas; é válido, contudo, afirmar que conforme já esperado, o rastro 

dessas mulheres e de suas performances na instituição são vagos, mas que ainda assim 

resistiram ao tempo e ao patriarcado.  

Palavras-chave: Ensino Superior. Mulheres. Sorocaba.  

  

 

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: godinhorapha@gmail.com 

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: walter.swensson@prof.uniso.br  
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A presença de fatores constitutivos da ideação suicida nos produtos da 

indústria cultural  

Juliana Isquierdo de Souza1, Ednilton José Santa-Rosa2  

Resumo: A ideação suicida é formada por pensamentos simples ou elaborados sobre a morte 

do próprio sujeito. Ainda que não seja determinante, a partir dessa ideia, o indivíduo pode 

elaborar planos e tentativas com o objetivo de cometer o suicídio. Em uma perspectiva crítica 

da psicologia, considera-se que o indivíduo é determinado histórica e socialmente, e seus 

pensamentos constituídos por meio de sua relação com os diversos grupos e com outras 

manifestações sociais. Assim, o pensamento do indivíduo, se constituí nas relações sociais, 

incluindo os produtos da indústria cultural, que possuem importância fundamental na 

formação psíquica do indivíduo.  O objetivo dessa pesquisa é identificar, por meio de revisão 

bibliográfica, elementos constituintes da ideação suicida presentes nos produtos da indústria 

cultural. Para isso foi realizada uma investigação na plataforma SciELO, recuperando artigos 

indexados no período de 2009 a 2019, com o tema ideação suicida. Foram excluídos os 

trabalhos repetidos e incluídas as pesquisas que discutiam a ideação suicida, totalizando 53 

artigos. Destacaram-se fatores que possuem relação com a ideação suicida e em seguida 

verificou-se a frequência com que esses elementos se evidenciaram o que resultou, como 

principais elementos da ideação suicida a depressão e a ansiedade. Na análise do produto 

cinematográfico encontraram-se fragmentos psíquicos e sociais que caracterizam a 

depressão e a ansiedade, também presentes na ideação suicida.   

Palavras-chave: Ideação suicida. Psicologia. Psicologia social. Suicídio.  

  

  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: isquierdojuliana@gmail.com  

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: ejsantarosa@hotmail.com  

mailto:isquierdojuliana@gmail.com
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A representação das atletas do UFC no site Combat  

Laura de Oliveira Mariano11, Tarcyanie Cajueiro Santos21  

Resumo: Este projeto parte dos seguintes problemas: Como as atletas do Ultimate Fighter 

Championship (UFC) são midiaticamente representadas? Como e em que medida essas 

representações se entrecruzam com as relações de gênero em um esporte tradicionalmente 

masculino? A inserção das mulheres nesse esporte apontaria para reprodução e imposição 

de padrões de comportamento masculino para que possam ser socialmente reconhecidas? 

Objetivo geral é refletir sobre a representação das lutadoras do UFC, dada a urgência de uma 

discussão mais aprofundada sobre os padrões midiáticos e a questão do gênero na sociedade 

brasileira. Para tanto, analisamos as reportagens do site Combate sobre a luta 190 do UFC 

entre Bethe Correia e Ronda Rousey. Os objetivos específicos são: Problematizar e refletir 

sobre as imagens femininas estereotipadas das atletas, focando especificamente, nas 

representações das lutadoras Bethe Correia e Ronda Rousey no UFC. A construção 

metodológica deste trabalho tem como base a abordagem qualitativa. A análise do corpus 

utilizou o seguinte referencial teórico: Valter Bracht, Fábio Alvarez e José Marques, Leila 

Salvini e Wanderley Marchi Junior e Juliana Gomes Jardim. Após a análise do referencial 

teórico e das matérias produzidas no site Combate, do grupo O Globo, constatamos que o 

esporte é abordado como um espetáculo e as atletas, um produto a venda. Concluímos que 

a franquia do UFC tornou-se impulsionadora de um grande mercado esportivo globalizado. 

Apesar da contratação de lutadoras, ainda persiste uma representação predominantemente 

marcada pelos atributos da feminilidade, no qual as atletas têm suas imagens ligadas à beleza 

por meio de propagandas e promoção da marca.  

Palavras-chave: Comunicação. Gênero. Mídia. MMA. UFC.  

  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: llauraleveck@gmail.com  

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: tarcyanie.santos@prof.uniso.br  
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A Representação Feminina no UFC: revisão bibliográfica  

 Gabriela Akemi Yabiku1, Tarcyanie Cajueiro dos Santos2  

Resumo: Este relatório se refere à pesquisa de iniciação cientifica “A Representação 

Feminina no UFC: Revisão Bibliográfica”, pertinente à grande área “Comunicação Social”, que 

se cumpriu-se na Universidade de Sorocaba, sob orientação da Prof.ª. Drª. Tarcyanie Cajueiro 

dos Santos. Parte das problemáticas: Como as atletas do UFC são midiaticamente 

representadas? Como e em que medida essas representações se entrecruzam com as 

relações de gênero em um esporte tradicionalmente masculino? A inserção das mulheres 

nesse esporte apontaria para reprodução e imposição de padrões de comportamento 

masculino para que possam ser socialmente reconhecidas? O objetivo geral é refletir sobre a 

representação das lutadoras do UFC, dada a urgência de uma discussão mais aprofundada 

sobre os padrões midiáticos e a questão do gênero na sociedade brasileiraQuanto à 

metodologia, esta pesquisa qualitativa leva em conta o circuito da cultura de Paul Du Guy et. 

al. A grande questão que aparece na bibliografia consultada é a linha tênue entre a 

participação feminina contribuir para uma resignifcação da corporalidade feminina e/ou 

aprisionar essas mulheres dentro de padrões que reproduzem o controle masculino. Também 

é comum aos trabalhos pesquisados o uso dos estudos queer, especialmente de Judith Butler, 

como referencial teórico utilizado. A revisão bibliográfica concluiu que não há, na área de 

comunicação, uma produção significativa de pesquisas que enfoquem mídia, esporte e 

gênero, especialmente no que diz respeito uma prática esportiva de combate, como é o UFC 

e as mulheres.  

Palavras-chave: Comunicação. Gênero feminino. Mídia e esporte. UFC.  
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A vida atrás das grades: uma revisão sistemática da literatura acerca da 

realidade imposta pelo cárcere  

Daniele Oliveira do Amaral1, Andressa Melina Becker da Silva2  

Resumo: A superlotação, a alimentação precária e a falta de 

higiene acabam potencializando as violações dos direitos humanos da população 

carcerária. É notável que o Estado não consegue garantir condições dignas, além de não 

cumprir com o objetivo de promover a ressocialização e reinserção desses indivíduos na 

sociedade. Tendo em vista esse cenário, realizou-se uma revisão sistemática e, por isso, não 

há necessidade de aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa. Objetivou-se compreender 

teoricamente o que os artigos relacionados à Psicologia apresentam sobre a realidade do 

sistema prisional brasileiro. A busca foi realizada em 5 bases de dados: Scielo, Pepsic, Lilacs, 

Biblioteca Virtual de Saúde e Periódicos CAPES. Os descritores utilizados foram “avaliação 

psicológica” e “prisão” ou “cárcere”, resultando em 640 artigos, sendo 69 artigos incluídos de 

acordo com os critérios: terem sido publicados entre 2008 e 2019, escritos em português, 

serem pesquisas empíricas com coletas de dados pertinente a temática. Foram excluídos 

artigos encontrados em mais de uma base de dados, artigos sem uma boa estrutura 

metodológica e que não se enquadrem nos objetivos do estudo. Produziu-se quatro 

categorias temáticas, a fim de compreender e descrever os dados descritos na literatura 

científica, sendo elas: mulheres no sistema prisional, saúde da população carcerária, homens 

no sistema prisional e vivências dos agentes penitenciários. Nos 21 artigos selecionados, 

foram encontrados diversos instrumentos, sendo que entrevistas e questionários sócio 

demográficos são mais citados, porém o uso de testes validados pelo Sistema de Avaliação 

de Testes Psicológicos (SATEPSI) são poucos comparados com outros instrumentos.   

Palavras-chave: Avaliação psicológica. Psicologia social. Sistema prisional.  
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Alfaletramento: práticas de ensino com gêneros  

Fabiele Lauren dos Santos Oliveira1, Maria Angelica Lauretti Carneiro2  

Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo central estudar o conceito de 

“alfaletramento”. A partir de uma revisão bibliográfica, foram expostos os dois conceitos: 

alfabetização, como sendo o processo de aquisição da escrita nos primeiros anos escolares, 

em que se apreende o sistema ortográfico e se passa a compreender a organização das letras 

e seus sons para ler e escrever. O conceito de letramento vem sendo estudado há alguns 

anos e supõe, conforme destaca Magda Soares, que além de saber ler e escrever é preciso 

entender e fazer uso social dos diferentes gêneros textuais, para a comunicação escrita na 

sociedade. No alfaletramento, os professores apresentam o sistema de escrita aos 

educandos através de metodologias de letramento partindo dos gêneros textuais. O objetivo 

é refletir sobre a importância do alfaletramento por meio do ensino dos gêneros, já que são 

melhor apreendidos pelos alunos quando envolvem o seu meio de convívio social. Foram 

apresentados: os diferentes métodos de alfabetização e a importância de se inserir o aluno 

no mundo letrado; como uma pessoa pode ser letrada sem ser alfabetizada - ou quais as 

implicações de ser alfabetizado, mas não letrado -; por fim, foram feitas análises de práticas 

de ensino com a finalidade de alfaletrar. Ao final deste trabalho, foram apresentadas 

propostas de atividades de alfaletramento para os anos iniciais. Os resultados apontaram 

para a importância de haver concomitância entre alfabetização e letramento e de se inserir os 

aprendizes desde cedo no mundo letrado.   

 Palavras-chave: Alfaletramento. Gêneros. Escrita social. Autonomia. 
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 Análise da Expografia do Museu Histórico Sorocabano (MHS)  

 Guilherme Ferrarezi de Campos1, Olivia Chiavareto Pezzin2   

Resumo: Os museus são espaços pensados para comunicar, entreter e principalmente 

voltados para a educação não-formal. Dentro dessa função de apresentação do 

conhecimento, há a necessidade de gerir e transformar o conteúdo elaborado por sua equipe 

interna (liderados pela curadoria/museólogo). Assim o designer de exposição deve organizar 

conteúdo específico, lidando com múltiplas camadas de informação, incluindo o próprio 

ambiente construído e seus equipamentos informacionais. O estudo pretendeu mapear e 

diagnosticar a experiência de consumo de informação do espaço museal, a partir da 

observação do uso do espaço pelos visitantes e pela observação da organização do acervo 

e disposição dos elementos informativos. Utilizando-se da abordagem observacional, por 

meio de observação do espaço e sua utilização (como fruidor de informação). Para que assim 

o pesquisador pudesse compreender os aspectos a serem avaliados diante da revisão de 

literatura em expografia. A pesquisa observatória no espaço do Museu Histórico Sorocabano, 

por meio de registros fotográficos, mapeamentos e relatórios de percursos (circuito) e 

observação da ocupação do espaço e de sua utilização pelos visitantes permitiu a análise do 

ambiente informativo complexo do museu, que pode revelar o discurso e o papel social da 

exposição demonstrando sua importância na democratização do patrimônio cultural desses 

equipamentos culturais. Apresentando futuramente uma crítica expográfica que forneça 

material para que a própria instituição possa debater seus processos comunicacionais e 

melhorar o acesso à informação e à cultura material e imaterial sorocabana.  

Palavras-chave: Comunicação. Expografia. Exposição. Museografia.  
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Análise da mancha urbana articulada a implantação da infraestrutura de 

transportes na cidade de Sorocaba entre 1955 – 2020  

Vitor dos Santos Gomes1, João Luís Bengla Mestre2  

Resumo: Em conclusão do projeto de pesquisa, o presente relatório final de iniciação 

científica apresenta uma análise da cidade de Sorocaba em relação a evolução da sua 

mancha urbana junto ao seu desenvolvimento viário entre os anos de 1955 e 2020. O 

delineamento do estudo é realizado por meio de revisão literária, análise e estudo de 

documentos retirados de bases públicas. Sorocaba está localizada a 101km da capital 

paulista, possui 450.382km² de área e quase 700 mil habitantes. Com a instalação da Estrada 

de Ferro Sorocabana no final do século XIX, foi criada uma conexão entre Sorocaba e São 

Paulo, favorecendo um crescimento econômico e industrial bem como da implantação da 

infraestrutura de transportes na cidade. O objetivo dessa pesquisa é relacionar graficamente 

a evolução da sua expansão urbana com a implantação das principais rodovias e avenidas 

presentes na cidade, estudando a sua evolução urbana. O trabalho gráfico é realizado por 

meio do software de geoprocessamento ArcGis, onde é possível criar diagramas 

das respectivas evoluções das manchas urbanas com base nos dados fornecidos 

publicamente pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio de análise e cruzamento dos 

dados da implatação da infraestrutura de transportes, além da pesquisa bibliográfica afim de 

contextualizar a cidade de Sorocaba. Como resultado foram criados diagramas e um GIF que 

demonstram a evolução da mancha urbana entre 1955 e 2020, marcando sua expansão 

territorial e a relacionando com o aumento populacional da cidade.  

Palavras-chave: Mancha urbana. Infraestrutura de transportes - Sorocaba,SP.  
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Análise de chuva de sementes em áreas degradadas do “núcleo de estudos 

ambientais”, Uniso, Sorocaba (SP) como subsídio para a elaboração de projeto 

de restauração 

Isabella Francesca Sbrana1, Nobel Penteado de Freitas2  

RESUMO: A chuva de sementes no solo é formada pelos propágulos que chegam a 

determinado local, por diferentes meios, seja pelo vento, transporte de animais, água ou outra 

estratégia da planta mãe. Em um ambiente perturbado o equilíbrio dinâmico da floresta 

depende da recolonização da vegetação promovida pela chuva de sementes que chega ao 

solo, ou seja, é um sistema dinâmico com entrada de sementes através da chuva de sementes 

e dispersão, podendo ser transitório, com sementes que germinam dentro de um ano, após o 

início da dispersão, ou persistente, com sementes que permanecem no solo por mais de um 

ano. Este estudo visou obter um diagnóstico sobre a chuva de sementes de cinco parcelas de 

áreas degradadas no Núcleo de Estudos Ambientais (NEAS) da Universidade de Sorocaba 

(UNISO). Cada amostra teve suas sementes identificadas e cadastradas, antes ou após a 

germinação, neste caso a observação das plântulas germinadas foi semanal para 

quantificação e identificação das espécies. Com a análise de chuva de sementes nas cinco 

áreas e a comparação com a vegetação local regional, foi possível ter um diagnóstico de uma 

área com baixa diversidade de espécies, ainda com aspectos de deficiência devido ao seu 

histórico de uso para a agropecuária, mostrando ter uma baixa capacidade de recuperação 

natural, porem por se tratar de áreas próximas a nascentes, e destinadas no plano diretor da 

UNISO, para conservação ambiental, ressalta-se a importância destes resultados para futuros 

projetos de restauração, que serão necessários para efetiva restauração destas áreas; objeto 

do presente estudo.   

Palavras-chave: Áreas degradadas. Chuva de sementes. Restauração. Sucessão 
secundária.  
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Análise de chuva de sementes em fragmentos florestais do “núcleo de estudos 

ambientais”, Uniso, Sorocaba (SP) como subsídio para a elaboração de projeto 

de restauração 

Higor Giancoli Reguengo Ribeiro de Oliveira1, Nobel Penteado Freitas2  

Resumo: A chuva de sementes no solo é formada pelos propágulos que chegam a 

determinado local do solo por diferentes meios, pelo vento, pelo transporte de animais, pela 

água ou outra estratégia da planta mãe. Em um ambiente perturbado o equilíbrio dinâmico da 

floresta depende da recolonização da vegetação promovida pela chuva de sementes. É um 

sistema dinâmico com entrada de sementes através da chuva de sementes e dispersão, 

podendo ser transitório, com sementes que germinam dentro de um ano, após o início da 

dispersão, ou persistente, com sementes que permanecem no solo por mais de um ano. Este 

estudo visou obter um diagnóstico sobre a chuva de sementes de cinco parcelas de áreas de 

fragmentos florestais no Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Sorocaba. Cada 

parcela teve suas sementes identificadas e cadastradas, em alguns casos foram identificadas 

após germinação. Neste caso a observação das sementes germinadas foi semanal para 

quantificação e identificação das espécies. Com a análise completa da chuva de sementes 

nessas cinco parcelas, e a comparação com a vegetação local e regional, foi possível ter um 

diagnóstico, de que tais áreas apresentavam uma diversidade pouco significativa de espécies 

e baixa capacidade de uma recuperação natural, o que indica como medida necessária para. 

que os fragmentos florestais recuperem sua capacidade de resiliência ecológica, um plantio 

de enriquecimento com alta diversidade de espécies. Por essas áreas estarem próximas a 

nascentes, é de grande importância o investimento na proteção destes fragmentos florestais.   

Palavras-chave: Chuva de sementes. Fragmentos florestais. Restauração. Sucessão 
secundaria.  
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Análise de percepção sobre o risco de intoxicações por combustíveis 

automotivos em frentistas da região de Sorocaba– SP 

Larissa Guerino Ferla1, Gustavo Henrique Oliveira da Rocha2, Éric Diego Barioni3  

Resumo: Todos os dias trabalhadores frentistas são expostos a inúmeras substâncias tóxicas 

presentes nos combustíveis. Entre os agentes químicos tóxicos destacam-se o 

benzeno, que dependendo da concentração, poderá causar irritabilidade de mucosas até um 

edema pulmonar. O objetivo do presente trabalho foi avaliar e compreender a percepção 

de risco de intoxicações por combustíveis automotivos em frentistas da região de Sorocaba - 

SP. O projeto foi desenvolvido por amostragem com um número de 60 frentistas, e todos os 

procedimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 

3.518.920 em 13/08/219). A coleta de dados foi realizada a partir de um questionário 

semiestruturado, individual e fechado, cujas as questões identificaram a percepção dos 

sujeitos envolvidos, buscando analisar dados relacionados às práticas que envolviam o 

manuseio dos combustíveis, o uso, fornecimento e orientação sobre o uso de EPI’s, 

informações e orientações sobre a periculosidade dos produtos, a percepção dos sujeitos 

sobre o risco de intoxicações e casos já vivenciados, uso de tabaco, medicamentos, carga 

horária de trabalho e participação em programas de medicina ocupacional. Os resultados 

evidenciaram a existência de uma possível associação entre treinamento e uso de EPIs, onde 

frentistas treinados são mais propensos ao uso de EPI. Os dados também demonstram que 

sintomas reportados são de difícil associação com exposição a substâncias tóxicas no local 

de trabalho, sendo o maior número de indivíduos que reportaram mialgias, evidenciando 

ser necessário maior suporte por parte de empregadores e maior conscientização dos 

frentistas quanto aos riscos associados à exposição a substâncias tóxicas.  

Palavras-chave: Benzeno. Frentistas. Intoxicações.  
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Análise histológica (microscopia de luz) de preparações neuromusculares 

expostas cronicamente à doxiciclina 

Marcos Antonio de Queiroz Junior1, Natália Tribuiani Silva2, Yoko Oshima-Franco3  

Resumo: A doxiciclina é um bacteriostático pertencente ao grupo das tetraciclinas, com 

espectro de ação sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas. É utilizada no tratamento 

de infecções, inclusive do sistema nervoso central, por conta de sua elevada lipossolubilidade. 

Através de modelos experimentais de doenças neurodegenerativas tanto in vivo como in vitro, 

incluindo a Doença de Parkinson (DP), demonstrou-se que a doxiciclina tem 

efeito neuroprotetor tornando-se uma promessa ao tratamento da DP. O efeito protetor de 

tetraciclinas (incluindo a doxiciclina) é estendido em desordens neuromusculares (uma 

disfunção de neurônios motores, nervos periféricos, junção neuromuscular, ou do próprio 

músculo). Por outro lado, antibióticos incluindo tetraciclinas, sulfonamidas, 

penicilinas, aminoácidos antibióticos tem sido associados com relatos de aumento da 

fraqueza miastênica. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da administração oral e 

crônica da doxiciclina sobre a dopamina, em ratos. As preparações doadas seriam analisadas 

por método morfométrico e quantitativo em relação ao controle de Tyrode. As preparações de 

cada grupo foram fixadas com uma solução de formalina a 10 % para posterior processamento 

conforme a rotina histológica convencional, em cortes transversais (5 mm de espessura) de 

músculo do diafragma e coradas com hematoxilina - eosina, para exame de microscopia 

qualitativa- e quantitativamente. De acordo com as análises tratamento crônico com 

doxiciclina não danificou células musculares de diafragma de ratos.     

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Doxiciclina. Junção neuromuscular. Miotoxicidade. 
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Argumentação e multimodalidade em contexto escolar  

Gustavo Correia Lopes1, Daniela A. Vendramini Zanella2  

Resumo: Partindo-se da presença da multimodalidade nos gêneros, este trabalho apresenta 

como tema os aspectos multimodais influenciando a argumentação em propostas de ensino-

aprendizagem na sala de aula. A multimodalidade relaciona-se aos modos de construir 

significado em que aspectos multimodais (visuais, espaciais, auditivos, posturais, dentre 

outros) se adicionam ao texto na reconfiguração do modo como a linguagem é usada. Dessa 

forma, as imagens e o arranjo de diagramação, vinculados à argumentação, produzem 

significados nos textos atuais e podem ser utilizados como base na análise e compreensão 

de textos. O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o papel da argumentação 

relacionada a uma perspectiva multimodal no trabalhado em aulas de língua portuguesa. 

Como objetivo específico, este estudo visou compreender formas de trabalho, em contexto 

escolar, que envolvam a argumentação e a multimodalidade e que orientem o aluno na 

apropriação de práticas de linguagem próximas a sua realidade. Apresenta-se como pesquisa 

bibliográfica de abordagem qualitativa com tipo de delineamento: revisão de literatura. Como 

resultados finais, os estudos apontam que o trabalho da multimodalidade em virtude do 

desenvolvimento das potencialidades argumentativas do discente pode viabilizar a inserção 

do discente em contextos digitais, multimodais e multiculturais. Até o presente momento, 

pudemos constatar que os multiletramentos focados na argumentação podem contribuir com 

sequências didáticas que colocam em relevância a realidade do aluno, proporcionando maior 

aproximação entre ele e o saber.  

 Palavras-chave: Argumentação. Ensino-aprendizagem. Multiletramento. Multimodalidade.  
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Argumentação e os gêneros na sala de aula  

Lara Signorette Leite1, Daniela A. Vendramini Zanella2 

Resumo: Indicadores como SAEB e PISA apontam que os alunos do Ensino Fundamental 2 

apresentam lacunas na disciplina de Língua Portuguesa, que refletem na dificuldade em se 

posicionar e participar efetivamente de práticas de linguagem em que precisem opinar e 

elaborar seus próprios textos. A argumentação tem adquirido papel central para educadores 

que acreditam nas práticas em perspectiva libertadora por possibilitarem que os alunos 

consigam pensar criticamente, posicionar-se e atuar a partir desse posicionamento (político, 

ideológico, social e cultural). Parte-se do pressuposto que o trabalho com gêneros orais e 

escritos em contexto escolar pode orientar o desenvolvimento da argumentação no Ensino 

Fundamental 2 para que o aluno pense criticamente, posicione-se e atue a partir desse 

posicionamento. O objetivo geral desta pesquisa é compreender de que forma os gêneros 

orais e escritos podem ser trabalhados nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental 2 para a apropriação da argumentação. Como objetivos específicos, este estudo 

direciona a compreensão de formas de trabalho com gêneros em contexto escolar que 

promovam a instauração de argumentação, investigando gêneros orais e escritos que 

trabalhem a argumentação intencionada a orientar o aluno na apropriação de práticas de 

linguagem próximas a sua realidade. Apresenta-se como pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa com tipo de delineamento: revisão de literatura. Os resultados parciais mostram 

que o ensino dos gêneros em classe é ferramenta fundamental para o desenvolvimento da 

argumentação e do pensamento crítico do aluno, possibilitando que esse construa e estruture 

melhor seu discurso.  

Palavras-chave: Argumentação. Gêneros. Língua Portuguesa.  
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 Auriculoterapia no controle da ansiedade em estudantes universitários  

Luísa Maria Leite Holtz1, Lauren Giustti Mazzei2  

Resumo: Indivíduos imersos no ambiente universitário estão constantemente submetidos ao 

estresse para um excelente desempenho nos estudos e nas suas atribuições, pressões estas, 

que podem gerar um estado de ansiedade prejudicial ao desempenho acadêmico discente e 

docente. No âmbito nacional 58,36% dos universitários indicaram dificuldade emocional em 

função de sintomas ansiosos. A ansiedade patológica pode interferir negativamente no 

desempenho acadêmico dos universitários, gerando baixa do rendimento, procrastinação, 

sentimento de incompetência e redução da autoestima, contribuindo para o crescimento da 

evasão. O objetivo do estudo foi verificar a eficácia da auriculoterapia no controle da 

ansiedade de estudantes universitários dos cursos da área da saúde da Universidade de 

Sorocaba. Trate-se de um estudo experimental de intervenção, aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Sorocaba em 09/09/2020 sob o CAAE: 

08352819.0.0000.5500. Foram recrutados participantes matriculados no último ano dos 

cursos de fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, farmácia, enfermagem e educação física, 

até a conclusão da pesquisa, com 57 participantes que foram submetidos a oito sessões 

de auriculoterapia, com frequência semanal, e avaliados antes e depois pela aplicação do 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado, além da coleta de dados sócio demográficos. Os 

estudantes de último ano dos cursos da saúde apresentaram um nível de ansiedade 

moderada a alta, com maiores pontuações entre os estudantes do curso de terapia 

ocupacional, casados e que não conciliam os estudos com alguma ocupação laboral. 

Observa-se também que a aplicação da auriculoterapia apresentou uma redução significativa 

das pontuações no traço e estado de ansiedade em todos os participantes.  

Palavras-chave: Ansiedade. Auriculoterapia. Estudantes.  
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Avaliação antioxidante do chá verde em modelo animal de exercício físico  

 Talita Cristina Mena Segato1, Denise Grotto2   

Resumo: O chá verde (Camellia sinensis), rico em polifenóis, é consumido principalmente por 

praticantes de exercício físico que buscam o auxílio ao emagrecimento atribuído à planta e 

seu efeito antioxidante. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do chá verde em um 

modelo de treinamento intervalado de alta intensidade sobre os parâmetros de 

estresse oxidativo. Foram utilizados ratos machos Wistar saudáveis (CEUA/UNISO 

152/2019) que foram divididos aleatoriamente em 4 grupos (n = 6 por grupo): Grupo I - 

Controle; Grupo II - Chá verde (via gavagem); Grupo III – Exercício; Grupo IV – Exercício + 

Chá verde (via gavagem). Os animais se exercitaram pelo menos três dias/semana durante 

cinco semanas. O sangue foi coletado e foram avaliados os parâmetros de 

estresse oxidativo catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), glutationa reduzida (GSH) e 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Foi possível observar uma redução 

significativa no ganho de peso do grupo Exercício + Chá e no grupo Exercício. Quanto à média 

de saltos, o aumento foi progressivo nos dois grupos. Quanto aos marcadores de 

estresse oxidativo obteve-se um aumento da GSH somente no grupo Exercício. Houve 

aumento dos níveis de TBARS nos dois grupos que praticaram exercício. As atividades da 

CAT e GPx não apresentaram diferença significativa. Conclui-se que houve perda de peso 

associada ao exercício, que foi acelerada quando aliado ao chá verde. O Chá Verde 

neutralizou os radicais oriundos do exercício, porém não foi capaz de inibir totalmente 

a peroxidação de lipídeos. Foi encontrada uma possível resistência física derivada do chá 

verde.   

 Palavras-chave: Chá verde. Estresse oxidativo. Exercício físico. Ratos.   
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Avaliação da composição química e atividade antioxidante do bagaço da uva  

Luiza Cesare Thomé1, Mariana Battaglin Villas Boas Álvaro2  

Resumo: Diversos resíduos são gerados na produção de vinhos e sucos de uva, sendo que 

o bagaço de uva é o resíduo mais abundante. Portanto, avaliar e encontrar uma finalidade 

para o uso desta matéria-prima na elaboração de alimentos é de suma importância, visto que 

essa atitude poderá minimizar os problemas ambientais relacionados ao seu descarte 

inapropriado. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características químicas e atividade 

antioxidante do bagaço da ‘BRS Lorena’ proveniente de indústria vitivinícola, visando à sua 

utilização para fins alimentícios, na forma de farinha. O experimento utilizado nesta pesquisa 

seguiu um delineamento casualizado. A matéria-prima utilizada foi analisada em relação a 

composição centesimal e quanto a sua atividade antioxidante.  Para a realização das análises 

de sua composição centesimal, o bagaço foi submetido a secagem e, posteriormente foi 

transformado em farinha. A análise de Folin Ciocalteau foi utilizada para quantificação dos 

fenólicos totais presentes na amostra. Os valores médios de umidade, cinzas, lipídios, 

carboidratos e proteínas, foram 5%, 5%, 0,5%, 63% e 12,5%, respectivamente. O teor médio 

de compostos fenólicos totais foi de 514,40 mg GAE.100g-1. A partir dos resultados das 

análises centesimais e dos fenólicos totais da farinha do bagaço de uva, chegou-se à 

conclusão que esta matéria-prima se apresenta como boa alternativa na indústria de 

alimentos, visto que, além de contribuir com a diminuição de impactos ambientais, apresenta 

qualidade nutricional, o que contribuiria na elaboração de alimentos mais saudáveis. Além 

disso, apresenta baixo índice glicêmico, podendo ser uma opção de substituição de farinhas 

de cereais, sendo portanto considerado um produto com potencial para reaproveitamento 

industrial.     

Palavras-chave: Bagaço de uva. Farinha. Fenólicos totais.  
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Avaliação dos parâmetros clínicos, hematológicos e da vascularização 

periférica por meio de termografia em equinos atletas  

Beatriz Vieira Florio1, Paulo José Sanchez2  

Resumo: A indústria do cavalo é bastante explorada em todo o mundo, devido as suas 

inúmeras atividades equestres existentes, principalmente no esporte. Devido a esse amplo 

campo em que o cavalo pode se apresentar, o bem-estar do animal é preconizado com intuito 

de evitar problemas ao longo de sua vida. Os equinos são exímios corredores, e apresentam 

grande desenvoltura em inúmeras modalidades de esportes. Com isso, durante o 

exercício ocorrem alterações em alguns sistemas do organismo para aumentar a contração 

muscular e melhorar o seu desempenho durante a atividade, o que leva a necessidade de 

manter o animal em seu perfeito estado anátomo-fisiológico durante seu trabalho. A pesquisa 

teve como objetivo investigar a diferença de temperatura centro periférica de cavalos atletas 

e correlacionar com os resultados obtidos por meio da termografia, para análise da 

vascularização periférica do animal, juntamente aos exames hematológicos (CEUA/UNISO 

151/2019 – 15/042019).  Utilizou-se para o presente estudo 6 animais da raça quarto de 

milha, em treinamento para a modalidade apartação, onde foram realizadas avaliações dos 

parâmetros como a frequência respiratória, frequência cardíaca, tempo de preenchimento de 

jugular, tempo de preenchimento capilar, temperatura retal, temperatura periférica, delta de 

temperatura, e termografia infravermelha. Foi possível a observação de alterações dos 

resultados dos parâmetros avaliados durante a pesquisa, quando comparados o pré com o 

pós-treino. Concluindo assim, que os animais colocados em treinamento possuem alterações 

em seus parâmetros fisiológicos tanto centrais, como também nos periféricos, onde é possível 

observar nas imagens termográficas e no delta de temperatura. 

Palavras-chave: Delta de temperatura. Glicemia. Lactato. Termogramas.  
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Avaliação genética molecular de Ehrlichia canis: do diagnóstico ao fim do 

tratamento 

Mariana Bibries Carvalho Silva1, Natália Bilesky José2, Renata de Lima3  

Resumo: A Erliquiose monocítica canina é uma importante doença infecciosa causada por 

uma bactéria Gram-Negativa e transmitida pelo vetor Rhipicephalus sanguineus com um 

crescimento significativo no Brasil. Uma vez existindo sintomas da doença é necessária uma 

ação rápida para o seu combate e, assim, muitos casos não são confirmados pela detecção 

direta da bactéria. O diagnóstico clínico é difícil já que os sinais clínicos são inespecíficos e 

facilmente confundíveis com outras doenças, levando a um resultado falso-positivo. 

Também se observa a recidiva de animais já tratados anteriormente o que leva ao 

questionamento sobre a eficiência do tratamento realizado, a falha no diagnóstico e por 

consequência, tratamento equivocado ou a ocorrência de nova contaminação. Foi 

acompanhamento do tratamento da Erliquiose monocítica dos animais contaminados 

realizando a detecção por análise molecular da E. canis no momento do diagnóstico, 

caracterizando este estudo como experimental, aprovado na Comissão de Ética no Uso de 

Animais no143/2019 no dia 15/04/2019, e utilizando amostras de sangue coletadas de cães 

com suspeita clínicas. Foi realizada a extração de DNA de sangue no momento do diagnóstico 

dos animais sendo realizado a análise molecular através da técnica de nested PCR 

com os primers referentes ao gene 16S rRNA de E. canis após cada coleta. Foi observado a 

partir do nested-PCR que muitos dos animais diagnosticados clinicamente 

com Erliquiose monocítica canina não apresentam resultados positivos para o teste direto de 

detecção por PCR. As análises finais de qPCR não foram possíveis devido a impossibilidade 

de coleta do material devido a pandemia. 

Palavras-chave: Ehrlichia canis. Erliquiose monocítica canina. Nested PCR. qPCR.  
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Avaliação imunológica de cadelas e neonatos da raça Shih tzu e Spitz após 

protocolo de indução hormonal com cabergolina 

 Bianca Gianola Belline Silva1, Ana Carolina Rusca Correa Porto2  

Resumo: Cadelas possuem períodos limitados de receptividade sexual, portanto protocolos 

hormonais de indução do estro são opções para maximizar a eficiência e otimizar o manejo 

reprodutivo em canis. O uso da cabergolina para indução de estro tem se mostrado eficaz e 

seguro, porém faz-se necessário estudar as implicações desse protocolo hormonal no sistema 

imunológico. Objetivou-se neste estudo, avaliar a resposta imune de cadelas e filhotes da 

raça Shih tzu na gestação e pós-parto, após indução do estro com cabergolina. Utilizou-se 

dois grupos experimentais, um grupo controle, composto por fêmeas que não receberam 

substância indutora do estro e grupo tratado com cabergolina por 21 dias. As fases do 

ciclo estral foram identificadas através dos sinais clínicos, comportamentais e exames de 

citologia vaginal. Para avaliar a resposta imunológica específica, as cadelas gestantes foram 

imunizadas com KHL e realizaram-se avaliações hematológicas. Os neonatos foram avaliados 

quanto ao ganho de peso na amamentação e desmame, escore de Apgar e analises 

hematológicas. Durante o período de estudo, observaram-se recorrentes óbitos neonatais que 

comprometeram a higidez e bem estar dos animais envolvidos, justificando a descontinuidade 

do estudo, interferindo nos resultados e possivelmente na comparação final entre os grupos. 

Após descartar diversas causas infecciosas, obteve-se no fim de setembro, resultado positivo 

para herpesvirus canino, em fragmentos de órgãos enviados após necrópsia. Sugere-se 

como causa dos óbitos dos neonatos, a infecção por herpesvirus canino possivelmente 

relacionado à reativação por estresse damanipulação, não descartando a hipótese de 

efeitos teratogênicos ou interações imunológicas deletérias associadas a metodologia 

aplicada.  
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Bagaço de uva como biossorvente ecologicamente favorável para chumbo em 

processo batelada e em coluna de leito fixo 

Giovanna C. F. Dias1, Raquel A. L. Vieira2, Bruno L. Batista3, Rodrigo M. Pereira4, Angela F. Jozala5, 

Denise Grotto6  

Resumo: Os métodos de tratamento de efluentes utilizando biossorventes vêm sendo muito 

estudados nos últimos anos, como uma alternativa sustentável para a remoção de 

contaminantes de efluentes indústrias. O uso de resíduos, como o bagaço da uva, é uma 

alternativa economicamente viável, e muito promissora, tanto para a adsorção e absorção. O 

objetivo deste trabalho é avaliar o bagaço de uva como biossorvente para chumbo (Pb) em 

processo de batelada e coluna de leito fixo. O bagaço da uva foi seco em estufa de circulação 

de ar, e após foi moído em moinhos de facas e martelos. O bioproduto passou por uma 

peneira granulométrica de diferentes tamanhos de partículas. 

Análise microestrutural do bioproduto foi realizada para avaliar o volume dos interstícios. 

O Pb remanescente nas soluções foi avaliado por Espectrometria de Massas com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-MS). Os dados foram expressos como média ± desvio 

padrão. O bagaço de uva apresentou 0,23% de poros fechados e 59,34% de poros abertos, 

já o potencial da biossorção do Pb foi avaliado pelo processo em batelada e leito fixo, o 

bagaço de uva mostrou ser um bom biossorvente com 93,8% de remoção no chumbo 

presente na água. Sendo um potencial biossorvente para o tratamento de grandes volumes 

de efluentes, com baixo custo e de forma sustentável.  

Palavras chave: Bagaço de uva. Biossorvente. Leito fixo. Processo em batelada. 
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Caracterização do banco de plântulas de fragmentos florestais do “núcleo de 

estudos ambientais”, Uniso, Sorocaba (SP) como subsídio para projeto de 

restauração  

Guilherme Henrique Mugnaini1, Vilma Palazetti de Almeida2  

Resumo: O banco de plântulas é fundamental para a perpetuação das comunidades 

arbustivo-arbóreas, sendo representado em regiões tropicais por um elevado número de 

indivíduos, servindo como um banco genético de reserva, dos quais muitos não conseguirão 

atingir os estratos superiores. Junto com a chuva de sementes, essas duas estratégias 

evolutivas de regeneração natural estão muito presentes em florestas do Brasil. Embora seja 

considerada plântula somente o indivíduo de espécie arbórea, nessa pesquisa optamos por 

buscar, além das arbóreas, espécies que possuem outros hábitos como gramíneas, 

trepadeiras, orquídeas e espécies arbustivas, para melhor entender a fitossociologia presente 

no solo desse fragmento. Em 4 parcelas permanentes de 200m2/cada onde se tem 

identificadas todos indivíduos adultos arbóreos, montou-se 10 subparcelas/cada de 0,25 

m2/cada onde foram quantificadas as plântulas. Após identificação as espécies do sub-bosque 

foram comparadas com as espécies arbóreas da parcela determinando porcentual de 

indivíduos alóctones e autóctones. Foram determinados para cada subparcela: riqueza, 

abundância, densidade, frequência absoluta, relativa e hábitos de vida. Foram identificados 

419 indivíduos, nos diferentes hábitos. Cada parcela apresentou uma porcentagem diferente 

de plântulas de arbóreas P1=24%, P2=34%, P3=57% e P5=4% o que reflete sua capacidade 

de regeneração diante da presença de espécies volúveis e seu histórico de degradação. Há 

informações neste trabalho que sustentam a necessidade de enriquecimento e monitoramento 

nas parcelas. Já é possível observar em quais parcelas há regeneração com plântulas de 

indivíduos arbóreos e quais parcelas necessitam de um manejo com enriquecimento de 

espécies pois estas apresentam clareiras onde se desenvolvem plantas volúveis e 

gramíneas.  
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Comparação entre métodos espectrofotométricos para determinação de 

eritromicina  

Gabriel Ferreira dos Santos1, Rodrigo Bascariol2, Victor Manuel Cardoso Figueiredo Balcão3, Marta 

Maria Duarte Carvalho Vila4   

Resumo: A eritromicina é um antibiótico de amplo uso para o tratamento de diversas 

infecções. Em função da importância da eritromicina, vários métodos analíticos foram 

propostos para sua dosagem, tais como métodos cromatográficos, espectrofotométricos, 

cromatográficos associados a espectrofotometria de massa, microbiológicos, eletroforese 

capilar, entre outros. Contudo, os métodos espectrofotométricos apresentam boa 

sensibilidade, somando vantagens como o emprego de aparelhos simples e de baixo custo. 

Nesta pesquisa, objetivou-se comparar três diferentes métodos espectrofotométricos para a 

dosagem de eritromicina em medicamentos. No primeiro método empregou-se como solvente 

metanol e tampão fosfato dibásico pH 8,0 (1:1 v/v) com leitura em 285 nm. No segundo, 

utilizou-se como solvente éter metil-terc-butílico e leitura em 215 nm. O terceiro envolveu 

reação entre o-nitrobenzaldeído (0,3% m/v) e eritromicina para formação de um produto 

colorido e leitura em 486 nm. Todos os métodos apresentaram linearidade e uma faixa de 

trabalho adequada para a dosagem da eritromicina em medicamentos. No entanto, o método 

com leitura na faixa do visível (486 nm) foi considerado o mais adequado pela facilidade e 

adequada resposta analítica.   

Palavras-chave: Eritromicina. Espectrofotometria. Métodos analíticos. 
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 Contribuições latino-americanas contemporâneas para os estudos 

feministas decoloniais  

Ana Beatriz Macedo1, Leandro de Campos Fonseca2  

Resumo: Trata-se de um estudo sobre o pensamento latino-americano contemporâneo. 

Partindo do reconhecimento das diversas ressonâncias e especificidades históricas e culturais 

existentes entre os países da América Latina, compreendeu-se que o pensamento crítico 

latino-americano traz possibilidades novas para o campo dos estudos feministas decoloniais e 

da Psicologia Social comprometidos com a emancipação epistemológica e a descolonização 

do pensamento e da cultura. Realizou-se um levantamento bibliográfico que teve como 

objetivo identificar e discutir contribuições contemporâneas do pensamento latino-americano 

no campo dos estudos feministas decoloniais. Os procedimentos de coleta e análise de dados 

envolveram: (a) seleção de textos latino-americanos nos campos dos estudos feministas e 

uma epistemologia descolonizada; (b) identificação de unidades temáticas comuns entre as 

publicações selecionadas; (c) descrição e análise das contribuições teórico-metodológicas 

identificadas na problematização das temáticas identificadas. Para isso foi realizada uma 

pesquisa na plataforma CLACSO, com publicações de 2009 a 2019 referente ao 

feminismo decolonial. Como resultados, constata-se que o pensamento feminista latino-

americano, traz à tona indagações acerca das estruturas historicamente institucionalizadas 

pelos colonizadores, expondo disparidades e relações de poder assimétricas. Conclui-se que 

é possível estabelecer articulações e diálogos entre a teoria feminista decolonial e a 

Psicologia Social, onde juntas poderão contribuir e subsidiar reflexões para novas 

interpretações e perspectivas dos indivíduos latino-americanos, na iminência por outras 

configurações de modos de vidas que aproxime-se de uma justiça social.  

Palavras-chave: Estudos Decoloniais. Feminismo latino-americano. Psicologia Social. 
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Correlação entre eosinofilia e parasitismo intestinal em equídeos naturalmente 

infectados  

João Victor Coelho Miramontes1, Henry Wajnsztejn2  

Resumo: Estudos têm sido produzidos para definir o papel do eosinófilo em doenças dos 

equídeos, incluindo parasitismo intestinal, com controversa visão do seu papel como efetor 

anti-helmíntico. Comumente associado a doenças parasitárias, o achado de eosinofilia pode 

dissuadir os esforços para identificar outras causas. O presente estudo teve por objetivo 

diminuir enganos na conduta terapêutica do parasitismo intestinal em equinos, fornecendo um 

diagnóstico mais preciso e verificando-se a correlação entre eosinofilia e a presença de 

parasitas gastrointestinais. Tratou-se de um estudo experimental com animais, aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de Sorocaba em 

15/03/2019, sob número 153/2019. Foram coletadas amostras de fezes da ampola retal de 50 

equinos, independente de sexo, idade e raça, que deram entrada no Hospital Veterinário 

Universitário da Universidade de Sorocaba. Essas amostras foram usadas para contagem de 

ovos por grama de fezes (OPG) e coprocultura, quantificando e qualificando o parasitismo 

destes animais e dividindo-os em dois grupos (OPG ≤500 e OPG >500). Foram coletadas 

também amostras sanguíneas para contagem leucocitária total e diferencial, determinando o 

número de eosinófilos no sangue periférico. A contagem média de OPG foi de 283 ovos, 

encontrando-se apenas ciatostomíneos, da espécie Cyathostomum catinatum, em 25 das 

50 coproculturas realizadas. Aplicou-se o coeficiente de correlação de Pearson e não foi 

verificada correlação positiva entre eosinofilia e parasitismo intestinal nos equídeos 

naturalmente infectados por esse parasita, suscitando mais estudos para uma possível 

mudança de conduta terapêutica frente às drogas antiparasitárias nesta espécie. 

Palavras-chave: Equino. Hematologia. Intestino. Leucócitos. Parasitas. 
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Criação de uma base de dados para o aluno de design: conteúdo  

 Jamile Rachid Prestes1, Simone Thereza Alexandrino Maffei Simacek2  

Resumo: Todo o processo de aprendizagem depende de diversos fatores, entre eles, a 

disponibilidade de conteúdos e o interesse dos alunos. Buscando promover a satisfação pelo 

aprendizado e facilitar o acesso discente a informações multimidiáticas de fontes confiáveis, 

desenvolvemos uma base de dados, onde a linguagem e todo seu conteúdo visual 

desenvolvido são direcionados ao aluno do curso de Design da UNISO. Usando premissas 

do design emocional e instrucional, todo o conteúdo pesquisado e disponibilizado na referida 

base, foi trabalhado e desenvolvido junto ao corpo docente e discente do curso, a fim 

de garantir que o resultado deste projeto fosse acessível e prazeroso ao público-alvo. Através 

de pesquisas bibliográficas e de campo, com viés qualitativo e de finalidade descritiva, 

reunimos material audiovisual que abordam conceitos trabalhados no decorrer do curso de 

Design, principalmente os que são fortemente cobrados no ENADE, assim como as dúvidas 

mais latentes aos discentes e suas sugestões de conteúdo os quais despertaram maior 

interesse. Com isso, selecionamos os cinco componentes curriculares com maior presença 

no ENADE e aprofundamos a pesquisa e a coleta de informações, para então elaborar a 

criação desta base de dados em formato blog. Acreditamos que este projeto corrobora o 

ensino do Design, pois busca uma alternativa para sanar algumas das dificuldades dos 

discentes ao longo da graduação, principalmente a escassez de informações interativas, 

como as audiovisuais, com fontes confiáveis, para consulta e a dificuldade de encontrar 

material que aborde temas mais específicos que funcionem como suporte para as disciplinas 

do curso.  

Palavras-chave: Base de dados. Criação de conteúdo. Design emocional. 
Design instrucional. Pesquisa em design. 
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Da distribuição das funções do extinto Ministério do Trabalho após a vigência 

da medida provisória nº. 870 de 1º. de janeiro de 2019 e seus reflexos no 

município de Sorocaba  

José Carlos Dias Araujo1, Fernando Silveira Melo Plentz Miranda2  

Resumo: A Reforma Ministerial proposta por meio da Medida Provisória 870, de 1°. de janeiro 

de 2019, quando da posse do governo do Presidente Jair Bolsonaro, convertida na Lei 13.844, 

de 18 de junho de 2019, dentre outras medidas da organização governamental, extinguiu o 

Ministério do Trabalho, existente desde os anos 30 do século passado. O objetivo do presente 

estudo é entender o que esta mudança significa na nova distribuição das funções do extinto 

Ministério do Trabalho e seus reflexos nos serviços públicos na cidade de Sorocaba. O 

delineamento do estudo é estritamente documental, sendo que todas as pesquisas realizadas 

foram descritas e analisadas para a compreensão da mudança da estrutura ministerial 

trabalhista. Os métodos de pesquisa empregados foram exclusivamente documentais, com 

visitas a sítios eletrônicos contendo a legislação brasileira, tais como Leis, Medidas 

Provisórias, Decretos, Portarias, Pareceres, bem como consultas a periódicos, reportagens, 

textos e doutrinas acadêmicas. Sabe-se já que a maioria da estrutura do antigo Ministério do 

Trabalho foi transferida para o Ministério da Economia, que também englobou os extintos 

Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços. Parte menor, porém, não menos importante, foi transferida 

entre dois outros ministérios: o da Justiça e Segurança Pública recepcionou a Coordenação-

Geral de Imigração e o Conselho Nacional de Imigração; sendo que o Ministério da Cidadania 

recebeu a Subsecretaria de Economia Solidária e o Conselho Nacional de Economia 

Solidária.  

Palavras-chave: Governo Bolsonaro. Medida provisória. Ministério do Trabalho. 
Reestruturação ministerial. 
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Desempenho de híbrido de milho submetido a diferentes espaçamentos e 

densidades populacionais  

Henrique Kawakami1, Bertha Agurto Devora Berdejo de Castro2  

Resumo: A combinação do espaçamento entre as linhas e o número de plantas por metro 

tem sido discutida com maior frequência pela maior ou pela menor adaptação da cultura do 

milho ao ambiente, como forma de maximizar a produção de grãos pela otimização do uso de 

fatores de produção. Sendo assim o objetivo deste trabalho será avaliar a influência de 

diferentes espaçamentos entre linhas e densidades populacionais no desempenho de um 

híbrido de milho, com ênfase nos componentes do rendimento e na produtividade. O 

experimento foi instalado e conduzido em área experimental pertencente à Universidade de 

Sorocaba, Uniso, SP. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, 

totalizando4 tratamentos e 5 repetições. Os tratamentos serão constituídos por dois 

espaçamentos entre linhas; 50 cm (E1) e 80 cm (E2); e duas densidades de semeadura; 60 

mil plantas por hectare (P1) e 80 mil plantas por hectare (P2).Serão avaliadas as variáveis: 

altura de planta e altura da inserção da primeira espiga, diâmetro de colmo, massa de 1.000 

grãos, produtividade de grãos e índice de colheita. Os tratamentos que apresentaram maiores 

médias de altura de planta, altura de primeira espiga e diâmetro do colmo foram os 

tratamentos de maior espaçamento T4 e T3.  

Palavras-chave: Adensamento. Arranjo espacial de plantas. Produtividade de 
grãos. Zeamays. 
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Desenvolvimento e Avaliação 

de Bioproduto Contendo β glucanas de Lentinula edodes 

Gabriela Ribeiro dos Santos1, Angela Faustino Jozala2  

Resumo: Os cogumelos medicinais são administrados na cultura oriental como agentes no 

controle de várias doenças. Os cogumelos da espécie Lentinula edodes (Shiitake) possuem 

potencial imunomodulatório, antimicrobiano, anti carcinogênico e no controle da diabetes, por 

possuírem compostos biologicamente ativos como polissacarídeos, dentre eles as 

β glucanas. A membrana de nanocelulose bacteriana (MCB) tem se mostrado uma importante 

estrutura biocompatível, principalmente auxiliando na cicatrização, pode ser utilizada para 

incorporação de moléculas bioativas e, assim, serem veículos de agentes terapêuticos. O 

objetivo geral desse projeto foi avaliar incorporação de β glucanas do L. Edodes em 

nanocelulose bacteriana. Os cogumelos in natura foram cortados, submetidos a moinho de 

facas e martelos, moído, colocado em percolador em etanol 70% e concentrado 

em rotaevaporador, posteriormente concentrado e liofilizado. Foram preparados os sistemas 

em diferentes concentrações a partir de soluções estoque de PEG 600 (50%) e Na2SO4 (20%) 

para verificar sistemas bifásicos e não bifásicos. Os sistemas bifásicos foram escolhidos para 

a extração de β glucanas e remoção de proteínas de L. edodes (liofilizada e sua solução de 

20 mg/mL). As fases foram coletadas e avaliados quanto a seus níveis de proteínas totais e 

β glacanas. Resultados demonstraram, que foi possível a remoção de proteínas totais e 

extração de β glucanas, onde a eliminação da etapa de extração ácida demonstrou dosagem 

superior de glucanas. É possível obter uma quantidade considerável de β glucanas, a partir 

de extração líquido-líquido em sistema bifásico. Entretanto, serão necessários mais ensaios 

para verificar o aumento do teor do composto obtido. 

Palavras-chave: Cogumelo Shiitake. Sistemas bifásicos. β glucanas. 
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Desvendando conflitos entre conservação biológica e agricultura no Brasil por 

meio de postagens no youtube  

 Angela Fiorucci Rosa1, Thiago Simon Marques2  

Resumo: O crescimento populacional e o desenvolvimento da atividade humana no Brasil 

nos últimos anos têm influenciado e impactado de maneira direta o meio ambiente. As cidades 

urbanas possuem o maior pico de desenvolvimento, desse modo, se tornam lugares com 

concentração de componentes prejudiciais ao meio ambiente, contudo, ao analisar as áreas 

rurais a agricultura possui grande relevância nessa degradação ambiental, com o crescimento 

intensivo e desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxicos, prolongamento de 

monoculturas, observa-se o impacto gerado. O envolvimento das comunidades é essencial 

para que se crie formas menos invasivas, buscando alternativas para promover a conservação 

visando um desenvolvimento conjunto entre o meio ambiente e agricultura. Plataformas como 

o Google Trends e Youtube fornecem dados para avaliar a tendência e o interesse das 

pessoas. O objetivo geral deste estudo é investigar percepção pública sobre os conflitos entre 

conservação biológica e agricultura no território brasileiro. Este projeto apresenta um 

delineamento de estudo do tipo documental (dados extraídos de bases de dados públicas). 

Neste estudo foram selecionadas palavras-chave visando o tema de conservação e 

agricultura (e.g. biologia da conservação, agroecologia, monoculturas, agrotóxicos, 

preservação do solo, entre outras) buscando detectar a percepção pública no território 

brasileiro. Os resultados obtidos através do Google Trends nos períodos de 2009 a 2019, 

indica um declínio na busca pela maioria dos termos, mostrando uma redução no interesse 

da população. A busca pelo termo “agricultura e conservação”, no Youtube, revela que há 

uma grande discussão em busca de um caminho de junção entre práticas agrícolas e meio 

ambiente. 

Palavras-chave: Agricultura. Conservação. Google Trends. 
  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: angel.fiorucci@hotmail.com 

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: thiago.marques@prof.uniso.br  



 

23º Epic; 18º Enex; 3º E_pibid. Sorocaba, SP. Anais [...]. Sorocaba: Universidade de Sorocaba, 2020.          50 

Dieta de Lontra longicaudis (olfers, 1818) (mammalia, mustelidae) no Sudeste 

do Brasil  

Ingrid Pereira de Lara1, Murilo Padilha Magagna2, Thiago Simon Marques3   

Resumo: Lontra longicaudis é a espécie de lontra com distribuição mais ampla nas Américas, 

ocorrendo em diversos tipos de habitat como rios, banhados, reservatórios, lagos e ambientes 

marinhos. A lontra está intimamente relacionada tanto ao ambiente aquático, quanto ao 

terrestre. A maior parte de seus alimentos provém da água. Este fato gera conflitos com 

pescadores e piscicultores que frequentemente competem pelo mesmo recurso alimentar 

(peixes). O objetivo geral deste estudo foi investigar a dieta de L. longicaudis no sudeste do 

Brasil a fim de compreender as funções ecológicas desempenhadas pela espécie em seus 

ambientes naturais. Este projeto apresentou um delineamento de estudo do tipo experimental 

com vestígios de animais. A coleta das amostras foi realizada em um trecho do rio Tietê 

situado no município de Pederneiras, centro-oeste do Estado de São Paulo, Brasil. A 

amostragem das fezes dos animais ocorreu por meio de busca ativa em barco durante 

campanhas de campo mensais em 2013. Trinta amostras de fezes foram coletadas e 

armazenadas durante o projeto “BIOLOGIA E GENÉTICA DE Lontra longicaudis (OLFERS, 

1818) (MAMMALIA, MUSTELIDAE): UMA REVISÃO E ENSAIO A RESPEITO DO USO DE 

MARCADORES MOLECULARES” finalizado em 2014. Estas foram processadas e triadas no 

laboratório. Os resultados indicam uma dieta predominantemente piscívora da espécie 

estudada, onde foram encontrados ossos, escamas, vertebras e mandíbulas de 

peixe, juntamente com evidências significativas de matéria vegetal nas amostras. Neste 

contexto, as oportunidades de forrageio e ações antrópicas podem estar diretamente 

interligadas aos achados vegetais. 

Palavras-chave: Análise fecal. Competição. Ecologia. Lontra. Peixes. 
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Edifícios verticais recentes em Sorocaba: investigação baseada em 

pesquisa correlacional  

Nathália Domingues Silva1, Lígia Beatriz Mauá2  

Resumo: Esta pesquisa se direciona ao exame da produção dos edifícios verticais recentes 

na cidade de Sorocaba, onde a verticalização se apresenta em números cada vez maiores 

nas cidades brasileiras de médio porte, utilizando como base as observações das 

implantações dos edifícios, pode-se notar padrões nas edificações em relação a sua 

implantação e o diálogo com o espaço público do entorno, condomínios verticais murados 

para abrigar garagens e equipamentos de lazer particulares, tornam-se fechados em relação 

às ruas, e pontuam divergências com os padrões de ocupações observadas no centro da 

cidade, onde observa-se edifícios realizados com maiores cuidados em relação com o nível 

do pedestre e espaço público , a partir dessas analises das características de relação do 

espaço privado dos edifícios recentes e dos primeiros edifícios altos da cidade com o espaço 

público, este estudo pretende lançar reflexões quanto os elementos componentes da 

verticalização sorocabana, com o objetivo de analisar os padrões recentes de ocupação dos 

empreendimentos habitacionais verticalizados de Sorocaba e na presente necessidade de 

discussão e reflexão em relação das características de implantação e qualidade do espaço 

público, usando como parâmetro a tabela de qualidades recomendas, elabora através de 

literaturas que abordam a qualidade do espaço, foi possível elaborar as análises, realizadas 

por observações, fotografias, leituras e visitas e assim refletir para as possíveis conclusões 

das áreas analisadas, onde se observa divergências explicitas entre as duas áreas, resultado 

das implantações e elementos que conectam o edifício à rua, com a aprovação do comitê na 

data  de 06/11/2020.  

Palavras-chave: Edifício vertical. Espaço público. Qualidade do espaço. Sorocaba. 
Verticalização. 
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Educação Ambiental e Pedagogia Freireana  

Evelin Cristine Pires de Lima1, Marcos Antonio Santos Reigota2  

Resumo: O atual projeto de pesquisa, com o título “Educação Ambiental e 

Pedagogia Freireana”, dará continuidade ao projeto anterior – “A proposta político pedagógica 

de Paulo Freire e a educação ambiental: Um estudo pautado em artigos publicados em 

revistas especializadas” Este estudo segue analisando a influência da proposta política e 

pedagógica de Paulo Freire e sua contribuição específica para fundamentação e 

fortalecimento da educação ambiental, através de referências dele em revistas especializadas 

no campo. Especificamente, veremos se há artigos que trazem referências à Paulo Freire que 

colaborem com a fundamentação teórica dos aspectos políticos da educação ambiental; da 

pertinência e consolidação do campo no contexto contemporâneo, no qual a temática 

ambiental e a educação a ela relacionada, se destacam nos aspectos políticos e acadêmicos. 

Inicialmente foi dado enfoque em se saber mais sobre Paulo Freire e o que é a Educação 

Ambiental propriamente dita. Foram utilizadas obras dele próprias, entrevistas com a sua 

participação, uma obra pessoal de Nita Freire, e outras leituras que serão citadas. Para a 

pesquisa, foram utilizados os artigos da revista “Pesquisa em Educação Ambiental”, 

compreendidos no período de 2009 e 2010, nos respectivos volumes e números de 

publicações de cada ano (4 e 5, números 1 e 2 – de cada volume). Após estudos diversos 

acerca do tema deste projeto, concluiu-se que a influência de Paulo Freire em pesquisadores 

e pesquisadoras acadêmicos, é positiva. Mostrando que a proposta política-pedagógica 

formulada por Freire faz sentido e enriquece a todos os atores envolvidos na ação de ensinar 

e aprender.   

Palavras-chave: Fortalecimento da educação. Paulo Freire. Proposta política-pedagógica. 
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Educação bilíngue na educação infantil: entrave ou benefício?  

 Kelly Oliveira de Almeida1, Denise Lemos Gomes2  

Resumo: A educação bilíngue vem ganhando espaço atualmente, no entanto é preciso 

atenção para o crescimento indiscriminado de escolas que se declaram bilíngues. Há nelas 

concepções equivocadas do que vem a ser bilinguismo. Tais instituições sugerem aos pais o 

bilinguismo precoce, que também carece de análise mais detida. Os estudos sobre o tema 

são recentes e esta pesquisa tem como objetivos compreender o sujeito bilíngue dentro do 

bilinguismo, entender se a educação bilíngue é um entrave ou um benefício para o 

desenvolvimento cognitivo dos educandos da educação infantil e analisar se o ensino bilíngue 

que temos em nosso país busca atender aos estudos já feitos sobre a concepção do que vem 

a ser o bilinguismo. Pretende-se utilizar, como método para desenvolver a pesquisa a revisão 

bibliográfica. Espera-se entender melhor se as escolas bilíngues que existem hoje no Brasil 

de fato são bilíngues ou se apenas promovem a intensificação de uma nova língua como é 

feito nas escolas de idiomas. 

Palavras-chave: Educação bilíngue. Educação infantil. Bilinguismo. 
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Efeitos da exposição crônica à doxiciclina sobre os parâmetros de estresse 

oxidativo  

Alex Sandro Brizolla Atoji Junior1, Denise Grotto2  

Resumo: O estudo busca analisar o fármaco doxiciclina sob os parâmetros de estresse 

oxidativo para direcionar possíveis tratamentos de doenças neurodegenerativas crônicas, 

como a Doença de Parkinson (DP). A doxiciclina tem se mostrado uma promissora alternativa 

de tratamento para pacientes com DP; entretanto, como seu uso principal é por períodos 

curtos de tempo, se faz importante a avaliação por longos períodos. Diante disso, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar a segurança da doxiciclina em exposição crônica (90 

dias), sobre os parâmetros de estresse oxidativo sanguíneos e cerebrais, estudo in vivo sob 

o parecer de aprovação no comitê de ética, número 114/2017 na data 31/08/2017. Ratos 

machos Wistar foram divididos em dois grupos (n=8 por grupo): I) controle eII) exposto ao 

fármaco. Marcadores de estresse oxidativo glutationa reduzida (GSH), substâncias reativas 

ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) foram 

avaliados por espectrofotometria. O teste estatístico t de Student foi aplicado, e valores de 

p<0,05 foram considerados significantes. Observou-se como resultado, uma diminuição 

significativa nos índices do marcador sanguíneo GPx no grupo exposto à doxiciclina em 

comparação com o grupo controle. Já nos índices de GSH e TBARS, não foram observadas 

diferenças estatísticas significativas. Enquanto que nos marcadores cerebrais, observaram-

se índices de GSH e TBARS significativamente menores no grupo exposto ao fármaco. Já os 

índices de atividade da GPx foram semelhantes entre os dois grupos. Também não 

foram encontradas diferenças nos marcadores de CAT. O fármaco mostrou resultados 

promissores no aumento da atividade antioxidante e na diminuição da oxidação de lipídios. 

Palavras-chave: Antioxidante. Doença de Parkinson. Doxiciclina. Estresse oxidativo. 
Segurança. 
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Efeitos farmacológicos do extrato hidroalcoólico liofilizado 

de Nephrolepis exaltata em preparações nervo frênico diafragma de 

camundongos  

Eduardo Matheus Ricciardi Suzuki1, Yoko Oshima-Franco2  

Resumo: Nephrolepis exaltata (L.) Schott (Nephrolepidaceae) é uma planta ornamental 

conhecida como samambaia americana (fern, Boston). É considerada segura e uma planta não 

tóxica. N. exaltata tem sido estudada na fitorremediação de arsênico e outros metais; é capaz 

de hidrolisar as ligações éster de acetatos de fenóis e de álcoois (aromáticos e alifáticos), 

participando, portanto, de reações de biotransformação; mas não se tem estudo publicado 

sobre seu potencial medicinal. Ensaios prévios realizados em preparação de coração semi-

isolado de baratas (Nauphoeta cinerea) mostraram que o extrato aquoso 

de N. exaltata diminui de forma dose-dependente os batimentos cardíacos, mostrando um 

efeito semelhante aos produzidos pelos anticolinesterásicos. Pretende-se avaliar os efeitos 

farmacológicos do extrato hidroalcoólico liofilizado de N. exaltata sobre preparações nervo 

frênico diafragma de camundongos. O extrato hidroalcoólico liofilizado de folhas 

de N. exaltata foi produzido de acordo com a Farmacopéia Brasileira durante a execução do 

projeto “Avaliação da toxicidade do extrato hidroalcoólico de Nephrolepis exaltata (L.) Schott 

sobre a colinesterase e em células procarióticas” e foi doado para este estudo ampliado. As 

doses testadas (2, 5 e 10 mg) mantiveram a resposta contrátil nos momentos iniciais dos 60 

minutos do experimento. Conclui-se que o extrato da planta N. exaltata não apresentou efeito 

tóxico sobre a preparação neuromuscular, o que representa mais uma evidência de planta 

“segura”, e que possibilita futuros estudos em busca de novos efeitos farmacológicos e, 

consequentemente, de novas contribuições científicas ao seu uso. 

Palavras-chave: Nephrolepis exaltata. Preparação nervo frênico-diafragma de 
camundongos. Samambaia. 

  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: ricciardisuzuki@hotmail.com 

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: yoko.franco@prof.uniso.br   

mailto:ricciardisuzuki@hotmail.com
mailto:yoko.franco@prof.uniso.br


 

23º Epic; 18º Enex; 3º E_pibid. Sorocaba, SP. Anais [...]. Sorocaba: Universidade de Sorocaba, 2020.          56 

Eficácia e efetividade de tecnologias móveis em saúde destinadas a promover 

o aleitamento materno: revisão de escopo  

Alanis Fernanda Proença Montrezol dos Santos1, Laura Inês Gomes Maricato2, Maria Raquel Gomes 

Fernandes3, Lívia Luize Marengo4, Silvio Barberato-Filho5  

Resumo: A saúde digital (também denominada e-Health) engloba várias tecnologias distintas, 

incluindo as tecnologias móveis, nomeadas m-Health, que ao longo do tempo passaram a ser 

aplicadas na área da saúde, inclusive na promoção do aleitamento materno. O objetivo do 

estudo foi sistematizar evidências sobre eficácia e efetividade de tecnologias móveis em 

saúde destinadas a promover o aleitamento materno. Trata-se de revisão de escopo. Foram 

realizadas buscas nas seguintes fontes de informação, sem restrição de idioma ou status de 

publicação: MEDLINE; Excerpta Medica Database; Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature; The Cochrane Library; Web of Science; SCOPUS; PsycINFO; Biblioteca 

Virtual de Saúde. Quatro revisores, de forma independente e em pares, selecionaram os 

estudos com base nos critérios de elegibilidade e realizaram a extração de dados. Os 

resultados foram analisados quanto ao tipo de tecnologia móvel, população, intervenção, 

comparadores e desfechos avaliados. Os resultados quantitativos foram extraídos e poderão 

subsidiar análises futuras, incluindo revisão sistemática e metanálise. Foram incluídos 16 

estudos envolvendo cerca de oito mil voluntárias, publicados a partir de 2014. Destes, 56% 

(n=9) foram realizados nos Estados Unidos e 19% (n=3) na Índia. Prevaleceram estudos sobre 

mensagens curtas de texto (SMS, abreviatura em inglês de Short Message Service). 

Analisando os estudos primários incluídos e as estimativas de efetividade constatou-se que 

as tecnologias móveis apresentam benefícios importantes na promoção do aleitamento 

materno. 

Palavras-chave: Amamentação. Dispositivo médico. M-Saúde. Tecnologias móveis em 

saúde.  
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Eficácia e efetividade de tecnologias móveis em saúde para apoiar os cuidados 

de saúde durante a gravidez: revisão de escopo 

Laura Inês Gomes Maricato1, Alanis Fernanda Proença Montrezol dos Santos2, Maria 

Raquel Gomes Fernandes3, Lívia Luize Marengo4, Silvio Barberato-Filho5  

Resumo: A saúde digital (também denominada e-health) engloba várias tecnologias distintas, 

incluindo as tecnologias móveis, nomeadas m-health. No entanto, ainda há controvérsias 

sobre o real valor dessas novas tecnologias. O objetivo desse estudo foi sistematizar 

evidências sobre eficácia e efetividade de tecnologias móveis em saúde destinadas a apoiar 

os cuidados de saúde durante a gravidez. Trata-se de revisão de escopo. Foram realizadas 

buscas nas seguintes bases de dados, sem restrição de idioma ou status de publicação: 

MEDLINE; Excerpta Medica Database; Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature; The Cochrane Library; Web of Science; SCOPUS; PsycINFO e Biblioteca Virtual 

de Saúde. Quatro revisores, de forma independente e em pares, selecionaram os estudos 

com base nos critérios de elegibilidade e realizaram a extração de dados. Os resultados foram 

analisados quanto ao tipo de tecnologia móvel, população, intervenção, comparadores e 

desfechos avaliados. Resultados quantitativos foram extraídos e poderão subsidiar análises 

futuras, incluindo revisão sistemática e metanálise. Foram incluídos 13 estudos: dez 

abordando apenas o tabagismo e três abordando simultaneamente a redução do consumo de 

álcool e tabaco na gravidez. Nos estudos primários, 3603 voluntárias foram randomizadas. 

Prevaleceram estudos sobre mensagens curtas de texto (SMS, abreviatura em inglês de Short 

Message Service). Analisando os estudos incluídos e as estimativas de efetividade constatou-

se que, apesar de promissoras, as tecnologias móveis precisam ser melhor avaliadas, a fim 

de comprovar os seus benefícios na redução do consumo de álcool e tabaco na gravidez. 

Palavras-chave: Dispositivo médico. Gravidez. M-Saúde. Tecnologias móveis em saúde. 
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Estabelecimento do parâmetro delta de temperatura em equinos 

visando a manutenção da saúde e o bem-estar animal 

Fernanda de Oliveira Gonçalves1, Paulo José Sanchez2  

Resumo: Os equinos têm uma grande relevância na economia do país, sendo assim, é de 

extrema importância que haja conhecimento sobre sua fisiologia, a fim de que seja garantido 

o seu bem-estar. O presente trabalho teve como objetivo estabelecer o parâmetro delta de 

temperatura (ΔTcp) dos equinos, a partir da análise das temperaturas central e periférica, que 

por sua vez, pode ser indicador de alterações na hemodinâmica do animal. Este estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética (CEUA – UNISO) número 150/ 2019, no dia 14 de Abril de 

2019. Trata- se de um estudo experimental com animais, do qual utilizou de 40 equinos de 

variadas raças e ambos os sexos.  Foi realizado a avaliação clínica do animal, 

sendo mensurados os parâmetros de frequências cardíaca e respiratória, coloração de 

mucosa, tempo de preenchimento capilar, tempo de preenchimento jugular, motilidade 

intestinal e temperaturas central e periférica em 3 pontos distintos. Além disso, realizou- se a 

colheita de amostras para realização de exame hematológico, a fim de comprovar a higidez 

dos animais. Por fim, foi calculado a diferença das temperaturas central e periférica, com o 

intuito de estabelecer o ΔTcp. Neste trabalho foi possível estabelecer o parâmetro delta de 

temperatura, mostrando que houve uma diferença numérica entre as temperaturas, quando 

mensuradas na articulação fêmoro-tibio-patelar, curvilhão e coroa de casco.  

Palavras-chave: Gradiente de temperatura. Hemodinâmica. Higidez. 
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Estratégias de enfrentamento da violência contra a mulher: relatos de 

mulheres acolhidas em plantão psicológico em delegacia da mulher 

Mara Cristina Normídio Bini1, Andressa Melina Becker da Silva2  

Resumo: A violência contra a mulher é um fenômeno de grande complexidade, por se tratar 

de um problema de saúde pública e violação dos Direitos Humanos. A vítima pode recorrer à 

Lei Maria da Penha para assegurar seus direitos, a qual estabelece que haja um atendimento 

psicossocial. É importante fortalecer e orientar essas mulheres para o enfrentamento da 

violência. Objetivou-se com esse estudo, verificar qual é o coping, baseado na Teoria 

Motivacional do Coping, utilizado por mulheres vítimas de violência e quais delas são mais 

efetivas no combate à violência. A pesquisa é observacional através de entrevista semi-

estruturada e foi aprovada junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Sorocaba, parecer número 3.575.719, em 15 de setembro de 2019. A análise de dados se 

deu pelo método misto (qualitativa/quantitativa) em meio ao Plantão Psicológico na DDM em 

uma cidade do interior de São Paulo. Foram ouvidas 132 mulheres atendidas com idade média 

de 34,89 anos (DP = 15,66).  Os dados foram analisados através de estatística descritiva, 

Correlação de Spearman e Teste de Kruskal-Wallis, a um nível de significância de p ≤ 0,05, 

pelo Software SPSS 23.0. Os resultados mostraram que as vítimas que têm consciência de 

que sofrem violência, adotam enfrentamento adaptativo (p<0,001), principalmente em relação 

a busca por suporte e resolução de problemas. O Plantão Psicológico revelou ser importante 

para orientar e encorajar as mulheres a buscar seus direitos de cidadãs e possibilitou a 

reflexão sobre novas perspectivas através de um planejamento de vida. 

Palavras-chave: Plantão psicológico. Psicologia jurídica. Violência doméstica. 
  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: mara_normidio@hotmail.com 

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: andressa.silva@prof.uniso.br  



 

23º Epic; 18º Enex; 3º E_pibid. Sorocaba, SP. Anais [...]. Sorocaba: Universidade de Sorocaba, 2020.          60 

Hidrogel derivado de poli (álcool vinílico) e EDTAD 

 Fábio Chad Soares1, André Martins Senna2  

Resumo: Os hidrogéis são redes poliméricas tridimensionais que são capazes de reter uma 

grande quantidade de água em seu estado intumescido. Hidrogéis podem ser classificados 

como natural, sintético e híbrido. Podem estar ligados quimicamente por ligação covalente, 

fisicamente por interações não covalente ou por combinação de ambas as forças. As 

interações responsáveis pela absorção de água incluem forças da capilaridade, osmótica e 

hidratação, que são contrabalanceadas pelas forças exercidas pelas ligações cruzadas que 

resistem a expansão das cadeias poliméricas. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento 

e caracterização de um hidrogel derivado de álcool polivinílico (PVA) e dianidrido do 

ácido etilenodiaminotetracético ácido (EDTAD). O PVA e o EDTAD foram dissolvidos 

separadamente, cada um em um agitador magnético em diferentes temperaturas, após a 

dissolução dos reagentes, os dois sistemas foram misturados e foi adicionado 

a trietilamina (catalisador). Após o processo de lavagem, o hidrogel foi caracterizado. Os 

resultados das primeiras sínteses foram insatisfatórios devido às amostras sofrerem hidrólise. 

Após a realização de ajustes na rota sintética, as sínteses foram realizadas com sucesso. As 

caracterizações com FTIR e observações macroscópicas como aumento de viscosidade do 

sistema durante a síntese evidenciaram a formação da rede polimérica. As determinações da 

capacidade de água pelos hidrogéis evidenciaram que o hidrogel tem elevado potencial de 

aplicação na liberação controlada de fertilizantes em solo e como eletrólito hidrofílico. O 

Hidrogel apresentou elevada capacidade de absorção de água, com potencial de aplicações 

na agricultura com a liberação controlada de fertilizantes em solo. 

Palavras-chave: Absorção de água. Hidrogel. PVA. 
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Internet das coisas: uma aplicação da plataforma nodemcu para aquisição de 

grandezas elétricas  

Vinícius Fernando de Souza1, José Luiz Antunes de Almeida2  

Resumo: Desde o surgimento da Internet, cogitou-se a interligação de dispositivos eletro 

eletrônicos a essa rede de comunicação, de modo a permitir que certas funcionalidades 

fossem incorporadas. Um exemplo típico é a leitura de relógios de energia nas áreas 

residenciais, que se fosse feito via WEB permitiria a contabilização do consumo de forma 

rápida e a baixo custo, além de garantir monitoramento constante de eventuais problemas. 

Naturalmente esse desejo de incorporar poder de comunicação a aparelhos e dispositivos 

dependia da disponibilidade de componentes de baixo custo e capacidade de processamento 

e envio de dados. Essa necessidade acabou por fomentar o desenvolvimento de dispositivos 

de baixo custo que atendiam a essas exigências. Um desses dispositivos é o controlador 

NodeMCU ESP32, fornecido pela empresa chinesa Espressif que incorpora diversas 

funcionalidades e também comunicação WiFi. O objetivo deste projeto foi desenvolver um 

circuito que, ligado a um ponto de energia elétrica, permitisse a alimentação monitorada de 

equipamentos e aquisição da potência consumida, disponibilizasse os dados de consumo 

localmente mediante um display OLED e enviasse os resultados obtidos à rede, via WiFi. Este 

projeto consiste em um trabalho experimental com materiais, aparelhos e medidas. Será 

desenvolvida uma metodologia para aquisição de tensão e corrente. O projeto é um estudo 

experimental, com aparelhos de medidas de grandezas elétricas, para comparar medidas 

obtidas e envio de dados via WiFi. Foi desenvolvido um circuito de medição de grandezas 

elétricas e os resultados adquiridos foram enviados para a rede, via WiFi e os valores 

comparados com instrumentos de laboratório. 

Palavras-chave: Internet das coisas. Instrumentação. Monitoramento de energia elétrica. 
Redes de comunicação. Sistemas embarcados. 
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Levantamento quantitativo e mapeamento da utilização da Outorga Onerosa do 

Direito de Construir na cidade de Sorocaba/SP  

Gabriel Guimarães Hossu1, Tiago da Guia Oliveira2  

Resumo: A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), também conhecido como Solo 

Criado, é um instrumento urbanístico instituído em caráter nacional pelo Estatuto da Cidade 

(Lei Federal nº 10.257/2001), sendo que sua factual aplicação demanda de um Plano Diretor 

local que estabeleça suas condicionantes e, em alguns casos, também de legislação 

municipal específica. Em termos gerais, seu funcionamento se dá aos moldes de uma 

concessão emitida pela Municipalidade para que o proprietário de um imóvel possa construir 

uma edificação acima do limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento básico 

indicado pelo Plano Diretor para os terrenos urbanos. Esta permissão se torna possível 

mediante o pagamento de uma contrapartida financeira a ser feita pelo 

beneficiário/proprietário do imóvel em questão, sendo que os novos índices construtivos 

dependerão da zona de uso onde a edificação será construída. Desse modo, este projeto de 

pesquisa realizou um mapeamento das edificações situadas na cidade de Sorocaba-SP que 

fizeram uso da OODC. Por meio de uma pesquisa descritiva e seu levantamento quantitativo. 

Inicialmente, foram realizadas visitas de campo e a utilização de softwares de 

Geoprocessamento, elaborando um mapeamento da verticalização da cidade, buscando, num 

segundo momento, identificar os imóveis que foram edificados com um índice construtivo 

acima do limite básico preestabelecido para a zona de uso, ou seja, que fizeram uso da 

OODC. Os resultados demonstram adversidades que afetam a pesquisa empírica no acervo 

público de Sorocaba. Entretanto, relatou-se poucas edificações que usufruíram da OODC, 

indicando a ausência do setor imobiliário em construir acima do coeficiente básico 

estabelecido. 

Palavras-chave: Direito de construir. Estatuto da Cidade. Instrumentos de Política Urbana. 
Outorga Onerosa do Direito de Construir. Sorocaba/SP. 
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Lugar na arquitetura: uma (re)visão contemporânea  

Marcos Vinícius Leodoro Vieira1, João Luís Bengla Mestre2  

Resumo: A ideologia da arquitetura moderna enraizou um discurso em que a função faz e 

limita a forma, bem como na fragmentação excessiva do espaço urbano em detrimento da 

concepção da forma, da estética e das relações interpessoais, em especial das relações que 

podem ocorrer nos espaços públicos. Essa ideologia que reverbera nos espaços construídos 

ao longo das últimas décadas não é mais condizente com as práticas sociais e dinâmicas 

urbanas do século XXI e em função disso, foram proliferados os Não-

lugares. Todavia, salienta-se um paradoxo: Lugar e Não-lugar se opõem ou se atraem. Logo, 

objetiva-se nessa pesquisa identificar espaços da Cidade Universitária Aldo Vannucchi na 

UNISO na cidade de Sorocaba que possam revelar a justaposição dos Lugares e Não-

lugares bem como de possíveis Hiperlugares móveis para contribuir nas discussões teóricas 

sobre o tema.  O trabalho será desenvolvido em quatro etapas, sendo a primeira uma 

pesquisa e revisão bibliográfica sobre o tema. Em seguida serão elencados o conjunto de 

características que possibilitam definir formalmente o que é um Lugar na arquitetura. Na 

terceira etapa por meio do uso do estudo de caso, serão analisadas áreas identificadas 

durante pesquisa como Lugar a Não-Lugar no campus da Cidade Universitária. Por fim, na 

quarta etapa ocorrerá a organização e análise dos dados pesquisados, elaboração dos 

relatórios (parciais e finais) bem como da produção de um artigo científico. O trabalho busca 

contribuir para uma reflexão teórica sobre o Lugar na Arquitetura. Além disso, servirá como 

exercício para reaprender a pensar o espaço sobretudo indagar, para além da forma, o 

espaço que a arquitetura do Lugar conforma. 

Palavras-chave: Lugar na arquitetura. Lugar e não-lugar. Entre-Lugar. Hiperlugar móvel. 
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Mapeamento do Jornalismo Literário como Disciplina: Região Centro-Oeste 

Vitor Augusto Gaver Prado Braga1, Monica Martinez2 

Resumo: A pesquisa realizada sobre Jornalismo Literário como disciplina envolvendo as 

instituições de ensino superior do Brasil tem como objetivo identificar os docentes envolvidos, 

os pesquisadores e os conteúdos ministrados por eles, visando buscar uma ligação nos 

métodos de ensino da disciplina. Este estudo integra o Projeto de Pesquisa em Jornalismo 

Literário (Jorlit), realizado desde 2018 por graduandos da Universidade de Sorocaba (UNISO), 

sobretudo do curso de jornalismo, ele é feito em nível de Iniciação Científica sob orientação 

da Profa. Dra. Monica Martinez. Tendo um tema abrangendo todo o campo acadêmico 

brasileiro, mapear o Jornalismo Literário, divididos pelas regiões do territorio brasileiro. 

Buscando destacar as universidades que possuem Jornalismo Literário nos cursos de 

comunicação foram utilizados como métodos de pesquisa: a pesquisa bibliográfica e a análise 

de conteúdo de Laurence Bardin. Usando o caso da região Centro-Oeste, conseguimos como 

resultados 44 Instituições de Ensino Superior listadas na Região Centro-Oeste pela 

plataforma virtual e-MEC, 11 (25%) oferecem a disciplina de Jornalismo Literário. Houve 

dificuldades ao longo da pesquisa, uma grande parcela das instituições não responderem aos 

e-mails e posteriormente a pandemia do COVID-19 atrasando alguns processos para a 

finalização. A pesquisa foi um sucesso em sua primeira parte, destacamos o bom número de 

instituições que possuem JL na sua grade para a Região Centro-oeste. A partir do período de 

2020/20201 investigaremos os nomes afins encontrados nessa pesquisa que podem ser 

disciplinas de JL, porém, com outro nome, adotamos essa abordagem depois de nós 

depararmos com várias disciplinas com nomes distintos, mas que apresentavam conteúdo 

similar. O relatório final dessa pesquisa foi aprovado em 15/10/2020, pelo Programa de 

Iniciação Científica da UNISO. 

Palavras-chave: Jornalismo. Jornalismo literário. Redes de pesquisa. 
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Mapeamento do jornalismo literário como disciplina: Região Sudeste 

Ana Laura Ferreira1, Caroliny da Costa Fernandes2, Monica Martinez3  

Resumo: Nesta pesquisa investigamos as instituições de ensino superior (IES) brasileiras 

que estão oferecendo o JL como disciplina, mapeando os docentes e pesquisadores destas. 

Este estudo integra o Projeto de Pesquisa em Jornalismo Literário (Jorlit). Realizado desde 

2018 por graduandos da Universidade de Sorocaba (UNISO), sobretudo do curso de 

jornalismo, ele é feito em nível de Iniciação Científica sob orientação da Profa. Dra. Monica 

Martinez (2019) e tem como tema o mapeamento do Jornalismo Literário (tratado como JL a 

partir desse ponto) no campo acadêmico do Brasil. O objetivo foi descobrir e mapear quais 

são e onde estão as IES do âmbito brasileiro que oferecem a disciplina de JL nos cursos na 

área da Comunicação. A pesquisa utilizou dois métodos: pesquisa bibliográfica e a análise de 

conteúdo de linhagem francesa. No caso específico da Região Sudeste, a investigação 

apontou das 104 IES listadas na região Sudeste pela plataforma e-MEC, 13 (12.5%) oferecem 

a disciplina de JL. Destas, sete forneceram dados para a pesquisa. Houve dificuldades ao 

longo da pesquisa como a falta de respostas aos e-mails de algumas intituições e 

posteriormente a pandemia do COVID-19 atrasou alguns processos para a finalização. Mas a 

pesquisa foi um sucesso em sua primeira parte, destacamos o bom número de instituições 

que possuem JL na sua grade para a Região Sudeste. A partir do bienio de 2020/20201 

investigaremos os nomes afins encontrados nessa pesquisa que podem ser disciplinas de JL, 

porém, com outro nome. 

Palavras-chave: Jornalismo. Jornalismo Literário. Redes de Pesquisa. 
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Mapeamento do jornalismo literário como disciplina: Região Norte  

Eduardo Reis Lira1, Monica Martinez2  

Resumo: As origens do Jornalismo Literário (JL) remontam ao século XVII. Hoje o JL avança 

a produção de matérias feitas de forma aprofundada como reportagens e histórias de vida, 

que permitem uma tentativa de compreensão de realidades mais complexas. Já os estudos 

sobre o JL datam da década de 70. Neste campo, faltavam estudos no Brasil sobre quais 

instituições, em nível de graduação e pós-graduação, oferecem a disciplina, bem como os 

docentes e pesquisadores responsáveis. Nesta pesquisa investigamos as instituições de 

ensino superior (IES) brasileiras que estão oferecendo o JL como disciplina, mapeando os 

docentes e pesquisadores destas. O estudo foi realizado a partir das seguintes etapas: revisão 

de literatura, com realização de fichamento; definição do objeto de estudo (e-MEC); coleta de 

dados no site do e-MEC; investigação nos sites das IES apontadas para obtenção de dados; 

contato com os coordenadores do curso de Jornalismo e profissionais envolvidos com a 

disciplina para suprir informações. A pesquisa utilizou dois métodos: pesquisa bibliográfica e 

a análise de conteúdo de linhagem francesa. Como resultado, das 52 IES listadas na região 

Norte pela plataforma e-MEC, 9 (4.68%) oferecem a disciplina de JL. Destas, duas 

forneceram dados para a pesquisa: UFAC/AC e UFT/TO. A análise revelou 3 docentes e 10 

obras sendo empregadas como referenciais teóricos, tendo dois livros comuns nas IES 

(Páginas Ampliadas, de Edvaldo Pereira Lima (USP), e Jornalismo e Literatura, Gustavo de 

Castro (UnB). Destacamos o bom número de instituições que possuem JL na sua grade para 

a Região Norte. 

Palavras-chave: Jornalismo. Jornalismo literário. Redes de pesquisa. 
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Mapeamento do jornalismo literário como disciplina: Região Nordeste 

Vinícius Soares da Silva Figueiredo1, Monica Martinez2  

Resumo: As origens do Jornalismo Literário (JL) remontam ao século XVII. Hoje o JL avança 

por propiciar a produção de matérias feitas de forma aprofundada, caso das reportagens e 

histórias de vida, que permitem uma tentativa de compreensão de realidades mais complexas. 

Já os estudos sobre o Jornalismo Literário datam da década de 1970. Neste campo, faltavam 

estudos no Brasil sobre quais instituições, em nível de graduação e pós-graduação, oferecem 

a disciplina, bem como os docentes e pesquisadores responsáveis. Nesta pesquisa 

investigamos as instituições de ensino superior (IES) brasileiras que estão oferecendo o JL 

como disciplina, mapeando os docentes e pesquisadores destas. O estudo foi realizado a 

partir das seguintes etapas: revisão de literatura, com realização de fichamento; definição do 

objeto de estudo (e-MEC); coleta de dados no site do e-MEC; investigação nos sites das IES 

apontadas para obtenção de dados; contato com os coordenadores do curso de Jornalismo e 

dos profissionais envolvidos com a disciplina para suprir as lacunas de informação. 

A pesquisa utilizou dois métodos: pesquisa bibliográfica e a análise de conteúdo de linhagem 

francesa. Como resultado, das 43 IES listadas na região Nordeste pela plataforma e-MEC, 

dois (4,65%) oferece a disciplina de JL. Destas, ambas forneceram dados para a pesquisa: 

UFAL/AL e UFRN/RN. A análise revelou 2 docentes (2 mulheres) e 17 obras sendo 

empregadas como referenciais teóricos. Destaca-se o bom número de instituições que 

possuem JL na sua grade para a Região Nordeste. O relatório foi aprovado pelos comitês de 

ética em 19 de outubro de 2020. 

Palavras-chave: Jornalismo. Jornalismo Literário. Redes de Pesquisa. 
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Mapeamento do Jornalismo Literário como Disciplina: Região Sul 

Murilo Oliveira da Silva1, Samara Simon Peres2, Monica Martinez3  

  

Resumo: Nesta pesquisa investigamos as instituições de ensino superior (IES) brasileiras que 

estão oferecendo o JL como disciplina, mapeando os docentes e pesquisadores destas. Este 

estudo integra o Projeto de Pesquisa em Jornalismo Literário (Jorlit). Realizado desde 2018 

por graduandos da Universidade de Sorocaba (UNISO), sobretudo do curso de jornalismo, 

ele é feito em nível de Iniciação Científica sob orientação da Profa. Dra. Monica Martinez 

(2019) e tem como tema o mapeamento do Jornalismo Literário (tratado como JL a partir 

desse ponto) no campo acadêmico do Brasil. O objetivo foi descobrir e mapear quais são e 

onde estão as IES do âmbito brasileiro que oferecem a disciplina de JL nos cursos na área da 

Comunicação. A pesquisa utilizou dois métodos: pesquisa bibliográfica e a análise de 

conteúdo de linhagem francesa. No caso específico da Região Sul, a investigação apontou 

que das 131 Instituições de Ensino Superior (IES) listadas na região Sul pela plataforma virtual 

e-MEC, 8 (6.10%) oferecem a disciplina de JL. Houve dificuldades ao longo da pesquisa de 

algumas intituições não responderem aos e-mails e posteriormente a pandemia do COVID-19 

atrasando alguns processos para a finalização. A pesquisa foi um sucesso em sua primeira 

parte, destacamos o bom número de instituições que possuem JL na sua grade para a Região 

Sul. A partir do bienio de 2020/20201 investigaremos os nomes afins encontrados nessa 

pesquisa que podem ser disciplinas de JL, porém, com outro nome. O relatório final dessa 

pesquisa foi aprovado em 15/10/2020, pelo Programa de Iniciação Científica da UNISO. 

Palavras-chave: Jornalismo. Jornalismo literário. Redes de pesquisa. 
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Maternidade e crime: o cuidado em saúde mental oferecido às mães autoras de 

violência contra seus filhos 

Beatriz Vieira de Oliveira Gusmão1, Tatiane Guimarães Pereira2  

Resumo: O ato agressivo da mãe dirigido a seu filho se revela um fenômeno complexo e de 

variadas causas e significações, além de despertar uma série de sentimentos e estigmas 

sociais. Sobre esse fato, ainsuficiência de estatísticas e estudos pode indicar que o cuidado 

em saúde mental ofertado a essas mulheres é negligenciado, tendo como consequência um 

silenciar da existência das mães em sofrimento psíquico. O objetivo desse trabalho é analisar 

os processos e as condições de produção de cuidados em saúde mental às mulheres que 

cometem algum tipo de violência contra seus filhos. Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, em que foram consultadas as bases de dados: LILACS, SciELO, MEDLINE e 

Web of Science, abrangendo artigos publicados entre 2001 e 2019. Os dados foram 

analisados e interpretados a partir de conceitos advindos da psicanálise e do modo de atenção 

psicossocial. Nenhum artigo selecionado abordou o HCTP como destino dessas mulheres, 

dispositivo que visa integrar as ações da justiça e da saúde. Os artigos exploram o fenômeno 

da violência prioritariamente sob enfoque jurídico e patológico, com descrições, motivações 

dos crimes e fatores de risco. A perspectiva psicossocial, quando mencionada, parece presa 

às estigmatizações da vitimização reforçadora de um lugar passivo conferido à mulher. Faz-

se emergente o nascimento de cuidados ampliados para a complexidade da maternidade a 

fim de integrar desde instâncias sociais até sentimentos cindidos, para, assim, a mulher não 

ficar presa só ao amor ou só ao ódio na intensa função de ser mãe.  

Palavras-chave: Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Mãe criminosa. 
Maternidade. Saúde Mental. 
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Membranas de barreira à base de fibroína de seda 

Wilma Tainá Pereira dos Santos1, Norberto Aranha2  

Resumo: A fibroína, uma das proteínas presentes no casulo do bicho da seda (Bombyx mori) 

e a celulose bacteriana, um homopolímero produzido pelo microrganismo Gluconacetobacter 

xylinus, podem ser aplicadas na regeneração tecidual, pois servem como guia de células e 

sua ploriferação no tecido danificado, como no caso da regeneração óssea guiada (ROG). A 

pesquisa teve por objetivo produzir membranas à base de fibroína/celulose bacteriana para 

restauração óssea guiada. O delineamento do estudo é de natureza experimental com 

materiais sendo desenvolvido no Laminfe e Lapetox, tendo suas amostras analisada no 

LABNUS. As amostras foram obtidas através do processo de degomagem para a remoção da 

sericina. Posteriormente as fibras de fibroína foram diluídas em solução ternária, sendo 

submetidas a um processo de diálise, realizado por três dias, com trocas de água a cada 24 

horas. A solução de fibroína passou por um processo de esterilização em autoclave. Foi 

realizada a técnica do tamanho de cadeia da proteína; teste de proteínas totais, pelo método 

de BCA. As membranas de celulose bacteriana/fibroína produzidas com diâmetros de 1,5 cm 

foram incorporadas com hidroxiapatita e curcumina e avaliadas por espectroscopia na região 

do Infravermelho – FTIR. Foram realizados ensaios de difusão em Agar com microrganismos 

pré-cultivados em meio TBS; para cada alçada de microrganismo utilizou-se 30ml de meio e 

posteriormente foram mantidos em estufa por uma noite a 37ºC a fim de favorecer o seu 

crescimento. Como resultado, verificou-se que é possível produzir membranas à base de 

celulose bacteriana/fibroina associadas com hidroxiapatita e curcumina. A análise de 

infravermelho FTIR confirmou a presença dos estiramentos responsáveis pela associação das 

amostras. Avaliou-se a atividade antimicrobiana, e esta não demonstrou qualquer indício de 

inibição de crescimento microbiano. 

Palavras-chave: Fibroína. Biomateriais. Bioatividade. Membranas. 
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Membranas de barreira com fibroína e nisina 

Gabriel Pereira Machado1, Norberto Aranha2  

Resumo: Membranas metálicas e poliméricas têm sido utilizadas como barreira em enxertos 

ósseos objetivando a manutenção do volume enxertado, sendo recomendadas para enxertos 

em bloco e particulados de diferentes origens. O tempo de integridade é importante aspecto a 

ser considerado na seleção da membrana utilizada, assim como sua biocompatibilidade, 

gerando a menor resposta inflamatória possível. Por esta razão, o objetivo deste trabalho foi 

produzir membranas de barreira à base de celulose bacteriana e fibroína; incorporar nisina e 

curcumina como agentes antimicrobianos; realizar análise de atividade antimicrobiana, 

medidas de FTIR, MEV e mucoadesividade. Foi desenvolvido o de cultivo da celulose 

bacteriana, a etapa inicial de extração fibroína, a partir do casulo do bicho da seda, após isso 

houve a incorporação dos agentes antimicrobianos, nisina e curcumina propriamente ditos 

nas membranas de celulose bacteriana. Foram realizados os testes antimicrobianos, os quais 

não apresentaram atividade antimicrobiana, pois não se pode notar a presença de halo de 

inibição em nenhuma das amostras. Os gráficos mostrados pelas analises de FTIR mostraram 

que há a presença de fibroína, curcumina e nisina incorporadas nas membranas de celulose 

bacteriana. As imagens reveladas pelo MEV mostram que há a presença dos agentes 

antimicrobianos incorporados fibroína, nisina e curcumina. Perante aos testes 

de mucoadesividade mostrou que a presença de friboína nas amostras incorporadas com 

celulose bacteriana, nisina e curcumina a fibroína diminuiu a aderência das membranas, 

devido a sua polaridade. 

Palavras-chaves: Biomateriais. Celulose bacteriana. Curcumina. Fibroína de seda. 
Incorporação. Membranas de barreira. Nisina. 

  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: gm48545@gmail.com 

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: norberto.aranha@prof.uniso.br 



 

23º Epic; 18º Enex; 3º E_pibid. Sorocaba, SP. Anais [...]. Sorocaba: Universidade de Sorocaba, 2020.          72 

Métodos e processos em impressão 3D para execução de projetos de 

construção civil e arquitetura de grande escala 

 Maria Luiza Ferreira de Sousa1, Luís Roberto Albano Bueno da Silva2  

Resumo: O tempo de execução, custo e desperdício de materiais no que diz respeito à 

construção civil convencional fomentou a busca por métodos construtivos alternativos, além 

do déficit habitacional no país. Aqui se estudou a impressão 3D como alternativa para o 

aprimoramento destas construções, a partir de análise e entendimento dos processos de 

efetuação de uma construção de moradia popular feita através da deposição de materiais com 

uma impressora 3D, à fim de entender se essa construção possui viabilidade de execução em 

estruturas maiores e mais complexas. Além disso, buscou-se compreender aspectos técnicos 

e teóricos deste tipo de processo se apresentam como objetivos específicos, em vista da 

necessidade de um melhor aprofundamento sobre o tema. Para tanto, foi realizado um estudo 

documental bibliográfico a partir de referências sobre o método para levantamento de dados 

sobre projeto, prática e execução tanto para construção convencionais quanto para aplicados 

em impressão 3D, para em um segundo momento de prática experimental realizando as 

impressões, verificar quais propostas de modelos e processos podem ser utilizados em 

construções de grande porte. Obteve-se maior aproveitamento com estruturas 

impressas codependentes, como a construção de paredes e posteriormente da cobertura, 

visto que estas contavam com uma quantidade de suportes inferior quando comparadas com 

estruturas dependentes ou inteiriças. 

Palavras-chave: Arquitetura. Construção civil. Arquitetura. Estruturas. Formas. Impressão 
3D. 
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Mobilização do intestino e funcionalidade em pacientes com constipação 

intestinal: ensaio clínico aleatorizado controlado duplo cego 

Eduardo Carvajal Quinaglia1, Hugo Pasin Neto2   

Resumo: Constipação Intestinal Crônica Funcional é um distúrbio da 

motilidade enterocolônica, de grande prevalência na população mundial. Diante disso, o 

objetivo do estudo foi avaliar o efeito da mobilização do intestino no equilíbrio e qualidade de 

vida de indivíduos com histórico de Constipação Intestinal. O presente estudo trata-se de 

um ensaio clínico, aleatorizado, controlado e duplo cego e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa pela Faculdade Integrada – Einstein de Limeira sob CAAE 

03286218.0.0000.5424 e data 26/02/2019. Dessa forma, foi utilizado uma amostra 

populacional de 9 voluntários com histórico de Constipação Intestinal Crônica. Essa amostra 

foi dividida aleatoriamente em grupos controle e experimental. A intervenção foi composta 

por 6 sessões, com duração de 45 minutos. O grupo experimental realizou mobilização 

visceral, enquanto o grupo controle realizou apenas o toque suave buscando o efeito placebo 

da técnica. A avaliação foi realizada pré, imediatamente após a primeira intervenção e uma 

semana após a última intervenção. Os pacientes foram avaliados quanto ao equilíbrio estático, 

através da baropodometria, marcha, através do g-walk, dor, através da algometria, e função 

intestinal, através de questionário específico. Os resultados mostraram melhora nas médias 

relacionadas aos sintomas intestinais e equilíbrio estático, quando comparado as diferenças 

das médias entre o grupo experimental e placebo. Porém, não apresentaram diferenças com 

relação a sensibilidade à palpação e marcha.  Diante disso, é possível concluir que 

a mobilização visceral se mostrou segura e efetiva para o tratamento de sintomas intestinais 

em pacientes com constipação intestinal, bem como, na melhora do equilíbrio dos pacientes. 

Palavras-chave: Constipação intestinal. Mobilização visceral. Qualidade de vida. 
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Moda inclusiva: a conexão entre a estética e a funcionalidade para pessoas 

com deficiência física 

Mariana Moreira Matielo1, Aymê Okasaki2  

Resumo: Este projeto aborda a interação da estética com propósito funcional para pessoas 

com deficiência física, questionando a gestão do comércio voltado para este público 

encontrando meios de solucionar os déficits provenientes deste mercado. A pesquisa tem 

como embasamento a perspectiva do profissional da área da saúde como fisioterapia, terapia 

ocupacional, psicologia, de pessoas com deficiência, sob o aspecto cognitivo, e estético 

identificando como estes afetam a autoestima e a independência em pequenas atividades que 

envolvam o vestuário. Tem como objetivo desenvolver peças que integrem a estética e a 

funcionalidade, trazendo a inclusão em sua totalidade, através da moda inclusiva. Ao integrar 

o conceito de Desenho Universal, criar uma peça que atenda diversos tipos de público. Seu 

estudo é observacional descritivo. Através de revisão bibliográfica, pesquisa histórica, e 

consolidação da indústria fast fashion, usando como referência o conceito de acessibilidade 

e inclusão na sociedade atual, para identificar as problemáticas das hipóteses e propor 

resultados eficazes para os pontos identificados. Medicina, tecnologia e as questões 

imagéticas (como a grande mídia publicitária) favorecem os aspectos positivos da integração 

do grupo de estudo proposto. Entretanto, ainda é possível alegar que há um vasto conteúdo 

a ser estudado em tal âmbito, apesar do potencial já identificado, tal como é possível notar 

uma grande evolução na inclusão social e acessibilidade como um todo. 

Palavras-chave: Moda inclusiva. Deficiência. Inclusão social. Autoestima. 
  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: mariana.matielo@hotmail.com 

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: ayme.okasaki@prof.uniso.br 



 

23º Epic; 18º Enex; 3º E_pibid. Sorocaba, SP. Anais [...]. Sorocaba: Universidade de Sorocaba, 2020.          75 

Nanocelulose Bacteriana aplicada na Biorremediação de águas contaminadas 

Angélica Martiniano da Silva Dias1, Angela Faustino Jozala2  

Resumo: A nanocelulose bacteriana é um polímero sintetizado pela bactéria 

Gluconacetobacter xylinus. É uma material utilitário por ser biocompatível e não-tóxico. Uma 

de suas aplicações é na filtragem de materiais prejudiciais encontrados em águas 

contaminadas tais quais os metais. Portanto o objetivo foi de produzir microorganismos para 

aplicação na biorremediação de águas contaminadas por metais. Foram produzidas amostras 

de celulose bacteriana pelo cultivo de Gluconacetobacter xylinus ATCC 53582 utilizando meio 

padrão Hestrin Schramm (HS). As membranas foram diferenciadas posteriormente em 

liofilizadas e não-liofilizadas, logo depois pesadas em número de 0,1g e 2g respectivamente, 

e então utilizadas para incorporação em cinética com soluções metálicas derivadas de cobre 

e cádmio, em concentração de 100ppm, 250ppm e 500ppm. Manteve-se a agitação constante 

em tempos de até 24 horas com subsequente separação de fase líquida e sólida dos 

compostos. A parte sólida foi pesada para comparação e a líquida colhida para amostragem 

de fluorescência de raios, microscopia de varredura e delimitação de absorbância. Soluções 

filtradas de cádmio mostraram adsorção do metal nas membranas liofilizadas, as celuloses 

não-liofilizadas puderam ser vistas pela microscopia eletrônica de varredura com cobre 

incorporado, sendo possível no estudo notar as diferenças entre elas. Por fim foi visto que 

a nanocelulose triturada é uma forma promissora para o produto e o polímero é eficaz em 

tratamento de efluentes metálicos aquáticos. 

Palavras-chave: Águas contaminadas. Biorremediação. Nanocelulose bacteriana. 
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O ensino-aprendizagem de língua inglesa na perspectiva sócio-histórico-

cultural 

Beatriz Oliveira Delboni1, Daniela A. Vendramini-Zanella2  

Resumo: As dificuldades em desenvolver o ensino-aprendizagem da língua inglesa na escola 

são muitas; desde a falta de políticas públicas, fracasso de experiências anteriores e o não 

reconhecimento da importância de se conhecer outro idioma por parte dos alunos, perpetuam 

significados sobre não se aprender inglês na escola pública. Esta pesquisa apresenta por 

pressuposto que o ensino-aprendizagem de língua inglesa na perspectiva sócio-histórica-

cultural, por considerar que sujeito e mundo são tratados conjuntamente, pode aprimorar o 

processo dessa disciplina com os alunos de escola pública. Possui como objetivo geral 

investigar o ensino-aprendizagem de língua inglesa na perspectiva sócio-histórica-cultural na 

escola pública e como objetivos específicos reconhecer as: a) principais diferenças do ensino-

aprendizagem na perspectiva sócio-histórica-cultural diante outras perspectivas e b) 

implicações no desenvolvimento do aluno, e identificar conceitos dentro da perspectiva sócio-

histórica-cultural que permitam a reflexão sobre o aprimoramento do ensino-aprendizagem e 

interesse do aluno em seu processo. O método utilizado é a pesquisa bibliográfica a partir de 

leituras teóricas. Os resultados indicaram que a perspectiva sócio-histórico-cultural pode-se 

apresentar como uma alternativa para melhor desenvolvimento dos alunos em relação à 

língua inglesa, uma vez que colabora para que o aluno experimente novas formas de agir no 

mundo em uma cultura diferente da sua. Além disso, foi possível identificar conceitos dentro 

da perspectiva que podem permitir a reflexão sobre o aprimoramento do ensino-

aprendizagem, como a elaboração de Atividades Sociais e a importância da criação de Zonas 

Proximais de Desenvolvimento, instigando o professor de escola pública a repensar 

situações em sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Língua inglesa. Sócio-Histórico-Cultural. 
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 O uso das mídias sociais na análise da distribuição espacial do potencial 

turístico no Município de Sorocaba – SP 

Kauê Arten de Almeida1, Jomil Costa de Abreu Sales2  

Resumo: O lazer e o turismo são componentes importantes da economia global. Atualmente 

os smartphones estão transformando a maneira de como as pessoas gastam o seu tempo. O 

conjunto de dados virtuais disponibilizados pelos usuários, conhecidos como Big Data 

beneficiam gestores, administradores e empreendedores com a utilização da 

geoespacialização, para o geomarketing e turismo. O objetivo do presente trabalho foi utilizar 

as informações das mídias sociais para avaliar o potencial turístico do município de Sorocaba. 

Para isso foram utilizados dados geoespaciais obtidos através das postagens dos usuários 

da rede social Facebook. De 11 parques ou áreas verdes da região de Sorocaba. O conjunto 

de dados foi coletado através de pesquisas sistemáticas, ao longo de 3 meses. Foi realizado 

o cálculo da taxa de visitação, taxa de origem, que atribui a valoração de acordo com a 

distância do usuário; e a classificação do potencial turístico das áreas monitoradas. Para obter 

a distribuição do potencial turístico foi utilizado o método de interpolação IDW utilizando o 

software ArcMap. Como resultado obteve-se que os parques com maiores potenciais de 

visitação foram respectivamente: Parque das Águas, e os menos visitados o Parque dos 

Espanhóis. A metodologia aplicada apresenta alguns pontos fracos, entretanto possui grande 

potencial de auxiliar na gestão de políticas públicas de áreas naturais, contribuindo para um 

dos principais objetivos do Plano Diretor de Turismo do Município de Sorocaba que é 

promover o turismo. 

Palavras-chave: Big data. Geoprocessamento. Turismo. 
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Os efeitos jurídicos da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade após 

a fixação da tese de repercussão geral 622 pelo plenário do supremo tribunal 

federal 

Micaella Martins Benevides1; Marilu Aparecida Dicher Vieira da Cunha Reimão Curraladas2  

Resumo: O significado da palavra “família” é amplo se for analisado no caso concreto de cada 

pessoa, ainda mais no território brasileiro, no qual pode-se afirmar a amplitude de diversos 

entendimentos. Uma família não é igual a outra e dessa forma, a parentalidade não é então 

somente aquela ligada pelo vínculo biológico, e desse modo, o Direito de Família firmou a 

possibilidade de ampliar a interpretação do  artigo 1.523 do Código Civil interligada por meio 

do princípio da afetividade, a possibilidade da parentalidade socioafetiva e da 

multiparentalidade, quando o legislador ao descrever “outra origem” como forma de 

parentesco, permitiu ampliar o rol interpretativo. Para um entendimento melhor, foi feito uma 

evolução histórica a partir dos primeiros núcleos familiares até os que são conhecidos hoje, 

conforme previsto na Constituição Federal de 1988 junto ao Código Civil de 2002 e os 

Enunciados da Jornada de Direito Civil. Diante do grande avanço no Direito de Família acerca 

das decisões que envolvem a parentalidade socioafetiva e a multiparentalidade, é necessário 

um entendimento ao caso pioneiro acerca do reconhecimento de ambos por meio do Recurso 

Extraordinário 898.060/SC com sede de Repercussão Geral nº 622. Diante desse 

aprofundamento, esta pesquisa aponta a relação da própria multiparentalidade e da 

socioafetiva e como consequência os principais efeitos jurídicos, fundamentadas em suas 

bases principiológicas para essas decisões. Por fim, considera-se uma grande vitória pro 

Direito de Família brasileiro  diante dessas decisões, uma vez que mostra que esses direitos 

acompanham a sociedade na medida em que ela evolui. 

Palavras-chave: Filiação. Multiparentalidade. Parentalidade Socioafetiva. 
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Otimização das condições de germinação de Allium cepa visando ensaio 

de genotoxidade 

Paula Guimarães Ferreira1, Victor Manuel balcão2, Marta Maria Duarte Carvalho Vila3  

Resumo: O teste com Allium cepa (cebola) é considerado uma ferramenta útil para pesquisa 

do potencial genotóxico e citotóxico de diversos produtos químicos e águas contaminadas. As 

vantagens de se utilizar o sistema Allium cepa estão ligadas ao seu reduzido custo, rapidez 

de resposta, facilidade de manipulação e confiabilidade e equivalência com outros testes 

de citogenotoxicidade. O bioensaio com Allium cepa é um teste que vem sendo utilizado há 

um tempo relativamente curto, demonstrando reprodutibilidade, mas necessita de mais 

pesquisas relacionadas, como, por exemplo, a determinação das melhores condições para a 

processo de germinação das sementes. Neste sentido, objetivou-se estabelecer as melhores 

condições de germinação de sementes de Allium cepa para se obter o maior número possível 

de raízes de comprimento semelhante. As sementes de cebola comum (cultivar Baia 

Periforme) foram adquiridas no comercio local, em lojas especializadas. Cada amostra 

continha 50 sementes pré-selecionadas considerando tamanho intermediário. Durante toda a 

pesquisa, foram avaliados vários parâmetros para o processo de germinação das 

sementes de Allium cepa, como desinfeção das sementes, hidrocondicionamento, presença 

ou ausência de luz e germinação em diferentes temperaturas. Para a avaliação dos resultados 

foram empregados os testes t e teste F. Considerando os resultados obtidos em relação 

ao porcentual de germinação pode-se afirmar que as melhores condições de germinação das 

sementes foram: ausência de luz, desinfecção por radiação ultravioleta (UV), 

sem hidrocondicionamento, não havendo diferença significativa entre os valores 

apresentados nas duas diferentes condições de germinação, referentes à temperatura. 

Palavras-chave: Allium cepa. Bioensaio. Citotoxicidade. Genotoxicidade. Germinação. 
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Prevalência de Enterococcus faecium resistente e multirresistente na 

avicultura: revisão sistemática 

Stephanie Valério Silva1, Anna Luiza de Crescenzo Brotto2,Felipe Bernadini Antoniazzi3, Júlia Módolo 
Stievano4, Renata Lopes Simões da Silva5, Cristiane de Cássia Bergamaschi6, Marcus Tolentino 

Silva7, Silvio Barberato-Filho8  

Resumo: O consumo excessivo de antimicrobianos por animais de corte, em alguns países 

pode chegar a 80% do consumo total e contribui para a crescente ameaça de resistência aos 

antimicrobianos. O objetivo do estudo foi determinar a prevalência de Enterococcus faecium 

resistente e multirresistente em aves. Trata-se de revisão sistemática cuja busca explorou as 

bases de dados SCOPUS, Web of Science, MEDLINE e EMBASE, publicados nos últimos 

dez anos, sem restrição quanto ao idioma. O principal desfecho de interesse foi a prevalência 

de Enterococcus faecium resistente e multirresistente em aves. A distribuição geográfica dos 

microrganismos resistentes e o decurso temporal das tendências de resistência nos últimos 

dez anos foi descrito. A prevalência de resistência foi agrupada pelo modelo aleatório 

de DerSimonian e Laird. Foram incluídos 24 estudos, majoritariamente realizados em países 

da Europa (n=9), nos ambientes de criação (n=11), abate (n=4) e venda (n=9). A prevalência 

de Enterococcus faecium resistentes em aves foi de 18,4% (IC95%=17,4%-19,4%), sendo a 

maior prevalência observada na África (40,6%; IC95%=34,6%-46,8%). Observou-se maior 

prevalência em amostras de locais de criação (24,8%; IC95%=23,3%-26,4%) e nas fezes das 

aves (24,2%; IC95%=22,7%-25,6%). Não houve variação significativa da prevalência no 

decurso temporal (p>0,525). Na investigação de resistência e multirresistência, os antibióticos 

testados com maior frequência foram vancomicina (54% das amostras avaliadas 

apresentaram resistência), eritromicina (84%), ciprofloxacino (95%), tetraciclina (95%) e 

gentamicina (50%). Os resultados reforçam a necessidade de planejar intervenções que 

possam reduzir o uso de antimicrobianos na criação de animais destinados à produção de 

alimentos, especialmente em aves. 

Palavras-chave: Avicultura. Resistência microbiana. Enterococcus faecium. Resistência 
microbiana. Revisão sistemática. Uso racional de antimicrobianos.  
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Prevalência de Enterococcus Faecium Resistente na bovinocultura comercial: 

Revisão sistemática 

Anna Luiza De Crescenzo Brotto1, Julia Módolo Stievano2, Stephanie Valerio Silva3, Renata Lopes 

Simões da Silva4, Felipe Bernardini Antoniazzi5, Silvio Barberato Filho6, Marcus Tolentino 

Silva7, Cristiane De Cássia Bergamaschi8  

RESUMO: O uso dos antimicrobianos na medicina veterinária é mais amplo quando comparado 

à medicina humana,  o que pode influenciar no aumento da resistência microbiana. Dados a 

respeito do perfil de resistência em bovinos de corte são escassos na literatura. Este estudo 

determinou a prevalência de Enterococcus faecium resistente em bovinos. Trata-

se de  revisão sistemática que buscou estudos elegíveis nas seguintes fontes de informação: 

SCOPUS, Web of Science, MEDLINE e EMBASE, sem restrição quanto ao idioma. O 

desfecho de interesse foi a prevalência de E. faecium resistente em bovinos. A distribuição 

geográfica dos microrganismos resistente e o decurso temporal das tendências de resistência 

nos últimos dez anos foi descrito. A prevalência de resistência foi agrupada pelo modelo 

aleatório de DerSimonian e Laird. Foram incluídos 18 estudos, principalmente realizados em 

países da Europa (n=9), nos ambientes de produção (n=11) e varejo (n=7) e o principal 

material usado na detecção do microrganismo foi o leite. A prevalência 

de E. faecium resistente em bovinos foi de 4,3% (IC95%=2,8%-5%), sendo maior na Ásia - 

25,4% (IC95%=20,5-30,6%). Houve maior prevalência em amostras de locais de varejo 

(13,7%; IC95%=11,5-16,1%), coletadas principalmente de equipamentos e superfícies 

(12,5%; IC95%=5,5-26,1%). Os antibióticos mais testados nos estudos foram 

vancomicina, tetracicilina, ciprofloxacina e eritromicina, com percentual de resistência de 

50%, 59%, 79%, 94%, respectivamente. A prevalência de E. faecium em bovinos foi maior no 

continente asiático, sem variação significativa no decurso temporal. Maior percentual de 

resistência foi observado com eritromicina e ciprofloxacina.   

Palavras-chave: Resistência microbiana. Antimicrobianos. Uso racional de antimicrobianos. 
Bovinos.  
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Prevalência de Enterococcus faecium resistente e multirresistente em suínos: 
revisão sistemática 

Felipe Bernadini Antoniazzi1, Anna Luiza de Crescenzo Brotto2, Júlia Módolo Stievano3, Renata Lopes 
Simões da Silva4, Stephanie Valério Silva5, Cristiane de Cássia Bergamaschi6, Marcus Tolentino 

Silva7, Silvio Barberato-Filho8  

Resumo: O consumo excessivo de antimicrobianos por animais de corte, em alguns 

países, pode chegar a 80% do consumo total e contribui para a crescente ameaça de 

resistência aos antimicrobianos. O objetivo do estudo foi determinar a prevalência 

de Enterococcus faecium resistente e multirresistente em suínos. Trata-se de revisão 

sistemática cuja busca explorou as bases de dados SCOPUS, Web of Science, MEDLINE 

e EMBASE, publicados nos últimos dez anos, sem restrição quanto ao idioma. O principal 

desfecho de interesse foi a prevalência de Enterococcus faecium resistente e multirresistente 

em suínos. A distribuição geográfica dos microrganismos resistentes e o decurso temporal 

das tendências de resistência nos últimos dez anos foi descrito. A prevalência de resistência 

foi agrupada pelo modelo aleatório de DerSimonian e Laird. Foram incluídos 12 estudos, a 

maioria realizado em países da Europa (n=6), envolvendo amostras coletadas em ambientes 

de criação (n=9) e de venda (n=5). A prevalência global de Enterococcus faecium resistente 

e multirresistente em suínos foi de 18,1% (IC95%:16,8%-19,4%), sendo a maior prevalência 

observada na África (26,3%; IC95%:22,7%-30,1%) e sem variação significativa da prevalência 

no decurso temporal (p>0,582). Houve maior prevalência em amostras de locais de abate, 

coletadas de carcaças (33,1%; IC95%:26,2%-40,4%). Na investigação de resistência e 

multirresistência, os antibióticos testados com maior frequência foram eritromicina (100% das 

amostras avaliadas apresentaram resistência), tetraciclina (89%), ampicilina (63%), 

gentamicina (50%) e vancomicina (40%). Os resultados reforçam a necessidade de planejar 

intervenções que possam reduzir o uso de antimicrobianos na criação de animais destinados 

à produção de alimentos, especialmente em suínos. 

Palavras-chave: Enterococcus faecium. Resistência microbiana. Revisão 
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Prevalência de estresse e depressão no ambiente universitário 

 Maria Luiza Amorim Terciani1, Lauren Giustti Mazzei2  

Resumo: Indivíduos imersos no ambiente universitário estão constantemente submetidos ao 

estresse. O estudante, ao ingressar na universidade, se depara com as incertezas naturais 

da escolha profissional, mudanças de residência e afastamento da família. O estresse 

percebido durante a formação acadêmica também demonstra estar associado a pensamentos 

suicidas. Estudos confirmam que discentes estão sujeitos a diversas situações vulneráveis, 

em que se vivenciam níveis de estresse e ansiedade com maior intensidade com 

repercussões negativas sobre o seu desempenho, saúde física e bem-estar emocional, 

sintomas depressivos e até de alterações significativas nos estilos de vida. O objetivo principal 

do estudo foi estimar a prevalência de sintomas relacionados ao estresse e depressão em 

estudantes de cursos da saúde da Universidade de Sorocaba. Trata-se de uma 

pesquisa obervacional, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Sorocaba em 09/09/2019 sob o CAAE: 08354819.1.0000.5500. O estudo foi composto por 

demanda voluntária de estudantes, que foram submetidos a um formulário eletrônico 

composto de questões direcionadas ao rastreio de sintomas de estresse e depressão, além 

de dados sócio demográficos. Observou-se que os estudantes dos cursos da saúde 

apresentam um nível de estresse moderado a alto, com predomínio em estudantes jovens do 

2º e 4º ano da graduação, solteiros e que conciliam os estudos com alguma ocupação laboral. 

Observou-se também sintomas depressivos em 93% dos entrevistados, com predomínio em 

universitários maduros do 1º e 4º ano de graduação, que além de estudarem, possuem 

compromissos com a família e trabalho.  

Palavras-chave: Depressão. Estresse emocional. Prevalência. 
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Produção de bioproduto composto por nanocelulose e fibroína com 

propriedades antimicrobianas 

Carolina Fernanda Oliveira Santos Tallarico1, Ângela Faustino Jozala2  

Resumo: O desenvolvimento e obtenção de bioprodutos com alto valor agregado, 

especialmente quando incentivam processos que geram produtos inovadores, aplicáveis à 

saúde, sustentáveis e que trazem melhorias significativas a produtos e processos existentes 

têm ganhado bastante atenção nos últimos anos. Nesse sentido, há uma tendência nas 

pesquisas direcionadas à produção e aplicação de bioprodutos como curativos, pois 

promovem conforto ao paciente, sobretudo, pelo alívio da dor. Uma alternativa promissora e 

inovadora para otimizar os benefícios atribuídos à nanocelulose bacteriana seria sua 

associação a compósitos poliméricos, como por exemplo a fibroína; e ainda, à biomoléculas 

que possuam atividade antimicrobiana, com o objetivo de superar suas limitações e aumentar 

o campo de suas aplicações. O objetivo deste estudo foi desenvolver um bioproduto criado a 

partir da associação da nanocelulose bacteriana e fibroína com antimicrobiano, nisina. 

Realizou-se a incorporação da nanocelulose bacteriana à fibroína e nisina por imersão a 

25⁰C. Avaliou-se a atividade antimicrobiana de todas as incorporações utilizando a 

metodologia de difusão em ágar, utilizando Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9721, Staphylococcus aureus ATCC 103990, Streptococcus mutans ATCC 

25175 e Streptococcus oralis ATCC 9811 a fim de analisar o sucesso da incorporação e 

liberação do antimicrobiano e/ou ascendência da atividade antimicrobiana em outra 

incorporação. Ademais, foram realizados testes físico-químicos, tais como espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier modo de reflexão total atenuada (FTIR-ATR), 

espectroscopia por energia dispersiva (EDS), microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

tomografia e mucoadesividade. Por fim, a incorporação contendo fibroína e nsina inibiu o 

crescimento de Staphylococcus aureus, bem como o filme de fibroína e nisina; no teste 

de mucoadesão a presença de fibroína diminuiu consideravelmente força exercida para 

retirada das amostras do disco de mucina. 

Palavras-chave: Antimicrobiano. Nisina. Bioproduto. Celulose bacteriana. Fibroína. 
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Progresso e desenvolvimento no Brasil durante o período de JK (1956-61) 

Everton Bueno Jacinto1, Leonardo Dias Nunes2  

Resumo: Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi iniciado um processo 

de mudanças estruturais que estimulou o desenvolvimento capitalista no Brasil. 

Consequentemente, nesta conjuntura histórica foi criada a expectativa de que através do 

progresso e do desenvolvimento econômico o Brasil entraria no grupo das maiores economias 

do mundo. Dado este cenário, o objetivo geral da pesquisa foi apreender as noções de 

progresso e desenvolvimento publicadas pela Revista Manchete durante o mandato 

presidencial de Juscelino Kubitschek. Os objetivos secundários se remeteram à compreensão 

da relevância deste período para desenvolvimento capitalista no Brasil e das limitações deste 

processo que se manifestam contemporaneamente. Para tanto, foi realizada uma revisão 

bibliográfica do período em estudo. A noção de progresso foi entendida enquanto uma noção 

que expressa expectativas positivas em relação ao futuro. Com base nessa orientação 

metodológica foi realizada a análise documental da Revista Manchete. Tendo em vista os 

procedimentos mencionados, o resultado da pesquisa foi contribuir para a construção da 

memória histórica deste período que foi marcado por um cenário de crescimento econômico 

e de liberdades democráticas. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Juscelino Kubistchek. Planejamento. Progresso. 
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Proposição de um modelo de organização informacional para pesquisas de 

espaço urbano de grande escala 

Giulia Oliveira Andrade1, Luís Roberto Albano Bueno da Silva2  

Resumo: O crescimento populacional das últimas décadas causou mudanças no espaço 

urbano, tornando-o mais complexo e heterogêneo, demandando de informações melhor 
estruturadas para seu entendimento e trabalho. Entendendo que as áreas de Arquitetura e 
Urbanismo e Construação Civil solicitam dessas informações para operacionalizar, entende-se 

que é de interesse para as áreas a proposição de um modelo de apresentação de informações 
urbanas integrado, passível de alimentação coletiva, aumentando o potencial de atualização 
e qualidade apresentada. A pesquisa tem como objetivo geral modelar um sistema integrador 
com as informações do espaço urbano (inicialmente Sorocaba) de forma a de atender 
as mudanças rápidas de redimensionamento social e habitacional, capaz de ser atualizado e 
construído coletivamente, além de ser um produto de fácil assimilação, com clareza, para 
profissionais da área e pesquisadores. Os objetivos específicos do presente trabalho se 
apresentam como o entendimento das demandas informacionais necessárias, bem como a 
busca dos padrões de apresentação de informações. Foram realizadas revisões bibliográficas 
e documentais das informações mais recorrentes que apresentam maior demanda de uso e 
busca por pesquisadores e profissionais da área de urbanismo e construção e dos métodos 
de apresentação de informações em grande escala. Ao final foram propostos templates de 
sites e aplicativos, os quais foram trabalhdos em pesquisa de campo de forma a obter o 
modelo considerado ideal pelo público que irá utilizar o sistema desenvolvido e aperfeiçoado 
em pesquisas futuras. 

Palavras-chave: Informação. Banco de informações. Construção coletiva. Informação. 
Urbanismo. 
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Quarta revolução industrial: um estudo explanatório sobre educação 

profissional e formação para o trabalho  

Yngred Moreira Vieira de Souza1, Jefferson Cariello do Carmo2  

Resumo: Atualmente estamos vivenciando a quarta revolução industrial impulsionada por 

novas tecnologias de megatendências que utiliza elementos de internet, possuindo a relação 

com a programação de dados por software, sendo conhecida também como empresa 

inteligente. A quarta revolução industrial deu origem a padrões de conectividade e a alta 

precisão de máquinas as quais de certa forma passam a realizar tarefas de alto níveis de 

complexidade. Com as novas tecnologias estão cada vez mais ágeis e flexíveis, mudando não 

somente as indústrias, como também a sociedade, a política, o setor público, a educação e a 

economia, sendo necessário que as gerações futuras estejam prontas para novas mudanças, 

já que podem afetar vários setores. Para poder identificar essas mudanças os objetivos da 

pesquisa foram: identificar como as formas de trabalho e produção industrial, a educação e o 

sistema educacional assumem outros sentidos na quarta revolução industrial. A metodologia 

foi de pesquisa bibliográfica e documental de cunho explanatório. Foi possível identificar 

alguns resultados: através dos estudos realizados, possibilitaram um maior esclarecimento 

sobre a temática. As mudanças na forma de trabalho e produção oriunda da quarta revolução 

industrial, como ocorreram anteriormente, em outras revoluções industriais exigem 

correspondentes mudanças na educação profissional, no seu ensino e no seu processo de 

aprendizagem.  

Palavras-chave: Quarta Revolução Industrial. Tecnologia. Internet. Indústria. Educação. 
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Quarta revolução industrial: um estudo explanatório sobre o trabalho e as 

formas de organização da produção 

Maristela Gagliardo Alves1, Jefferson Carriello do Carmo2 

Resumo: A quarta revolução industrial tem na sua estrutura algo bem diferente de tudo o que 

a humanidade já experimentou considerando o desenvolvimento da eletrônica e das 

telecomunicações. Aborda as tecnologias correlacionadas à Industria 4.0, como computação 

em nuvem, internet das coisas industriais, grandes dados, inteligência artificial, entre outros. 

Traz no âmbito industrial, novas tecnologias, nova ciência, nova cultural organizacional e 

educacional e grande e visíveis transformações. A transformação intensa de mercados, 

produtos, serviços e utilidades que sequer era imaginado em décadas atrás, hoje é uma 

realidade da qual fazemos parte. No campo educacional mostra que as mudanças na forma 

de trabalho e produção ocorridas nas anteriores revoluções industriais exigem de forma 

correspondente revoluções na educação, as escolas começam a observar a necessidade de 

acompanhar os avanços tecnológicos, importantes para a formação do cidadão 

contemporâneo. O objetivo desse estudo foi identificar como as formas de trabalho, produção 

industrial, a educação e o sistema educacional assumem outros sentidos na quarta revolução 

industrial. Para viabilizar a análise pretendida, a pesquisa será bibliográfica e documental de 

cunho explanatório. Os resultados nesse estudo pretendem mostrar que as mudanças na 

forma de trabalho e produção oriunda da quarta revolução industrial tem sua base na 

revolução digital, caracterizada por uma internet móvel, pela inteligência artificial e 

aprendizagem automática. Visa mostrar, ainda, que tecnologias digitais estão fundamentadas 

no computador, software e rede e que “indústria 4.0”, irá revolucionar a organização das 

cadeias globais das formas de trabalho e produção. 

Palavras-chave: Políticas educacionais. Educação e trabalho. Formas de trabalho. 
Organização industrial. Processo de produção. 
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Redes neurais artificiais preditivas 

Luiz Humberto Laurenti Filho1, José Roberto Garcia2  

Resumo: Redes Neurais Artificiais (RNAs) são um conjunto de unidades computacionais que 

simulam o funcionamento de um neurônio biológico e são interconectados formando a rede. 

Esta construção tem sido bastante útil em computação para tarefas de reconhecimento de 

padrões, uma das áreas de estudo de Inteligência Artificial. Nos últimos anos, desenvolveram-

se RNAs com a capacidade de aproximar funções temporais e propagar seus resultados em 

um tempo próximo futuro. Estudar as RNAs com esta propriedade e aplicar em problemas de 

previsão econômica ou de controle de sistemas. Este é um estudo observacional, longitudinal, 

descritivo e experimental de RNAs que recebem dados temporais como entrada, "aprendem" 

a tendência e extrapolam para um tempo próximo futuro. Utilizou-se um software para 

configuração, treinamento e utilização de RNAs (Spyder IDE). Foram coletados preços de 

certos períodos das ações da Petrobrás (PETR4), através do site “Yahoo Finanças” e os 

resultados apresentados ao longo de um período. Após a  conclusão do curso “Deep Learning 

com Python de A a Z”, com foco nos tópicos que envolviam redes neurais recorrentes, 

principalmente as chamadas redes LSTMs (Long Short Term Memory), construiu-se uma 

base de dados históricos dos preços das ações PETR4 para treinamento da rede e, também, 

para os testes finais, os quais forneceram resultados razoáveis na tendência de subida e 

descida, porém, a rede deixou a desejar quanto à exatidão das precisões, que provavelmente 

se deve por conta do número relativamente baixo de dados de treinamento e pela falta da 

otimização ideal da rede. 

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais. Séries Temporais. Inteligência Artificial. 
  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: luiz.hl12@hotmail.com 

2 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: jose.garcia@prof.uniso.br  

mailto:luiz.hl12@hotmail.com


 

23º Epic; 18º Enex; 3º E_pibid. Sorocaba, SP. Anais [...]. Sorocaba: Universidade de Sorocaba, 2020.          90 

Relação entre hepatotoxicidade e biomarcadores do estresse oxidativo em 

animais gravemente envenenados com venenos ofídicos 

Ingrid Francine Araujo de Oliveira1, Yoko Oshima-Franco2  

Resumo: Após a absorção de venenos ofídicos administrados via intramuscular ou 

subcutânea a distribuição é rápida, porém, a eliminação é lenta. Na administração 

intraperitoneal (i.p.) o acesso à circulação sistêmica é rápido pelo vasto suprimento sanguíneo 

e linfático. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de severo envenenamento em ratos 

por jararaca e cascavel administrados i.p. sobre o fígado supondo ser este o primeiro órgão 

afetado pelos venenos. O delineamento do estudo foi experimental in vivo (CEUA/Uniso 

protocolo 031/2014 e prorrogado em 31/03/2016) e in vitro. Concentrações de venenos de 

Bothrops jararaca e Crotalus durissus terrificus administrados i.p. em ratos. Na iminência da 

morte clinicamente monitorada, os animais foram eutanizados e os fígados coletados para 

dosagem de glutationa reduzida (GSH), glutationa peroxidase (GPx), catalase (CAT) e 

substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS). Os resultados foram estaticamente 

analisados e resultados com p<0,05 em relação ao grupo sham (n=5), cujos animais 

receberam apenas salina tamponada (PBS), foram considerados significativos. Ambos os 

venenos provocaram a diminuição de CAT e GSH, o veneno da cascavel aumentou 

significativamente o TBARS, e nenhum dos venenos alterou a GPx. Sugere-se que 

peroxidação lipídica tenha ocorrido com o veneno da cascavel, mas não com o da jararaca, 

em decorrência da ação fosfolipásica do primeiro e não da ação proteolítica do segundo. 

Finalmente, a alteração de parâmetros do estresse oxidativo no fígado pode indicar que esses 

venenos sejam capazes de causar dano hepático. 

Palavras-chave: Bothrops jararaca. Crotalus durissus terrificus. Estresse oxidativo. 
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Representações da identidade corporal em jogos eletrônicos por adolescentes 

e adultos jovens: uma pesquisa netnográfica 

Daniele de Campos1, Andressa Melina Becker da Silva2  

Resumo: A adolescência é um período de diversas mudanças para os jovens, principalmente 

em relação ao próprio corpo, em que a identidade corporal se transforma. Esta pode ser 

compreendida pela percepção física e psicológica, sendo influenciada também pelo contexto 

sociocultural. Neste momento do desenvolvimento, os adolescentes se vinculam aos grupos 

por meio de atividades de lazer, como jogos eletrônicos. Os jogos tem participação essencial 

na sociedade atual, pois proporcionam escolha de habilidades e corpos desejados. Objetivou-

se compreender as representações de identidade corporal em jogos eletrônicos por 

adolescentes e jovens adultos. A pesquisa teve delineamento observacional. Utilizou-se a 

metodologia netnográfica, que permite o estudo de ambientes virtuais, e aplicação de 

questionário virtual. Participaram da pesquisa, 153 participantes jogadores de League of 

Legends, Perfect World e Second Life. A análise quantitativa mostrou que homens se sentem 

mais representados pelos avatars, logo, escolhem avatares do mesmo gênero (p = 0,005). 

Além disso, o tipo de jogo e hábitos de jogo influencia diretamente na relação maior tempo de 

horas jogadas (p = 0,024). Diante da permanência em contexto virtual, podem-se estreitar as 

relações interpessoais. Consequentemente, pode-se observar que o desenvolvimento de 

jogos eletrônicos está atravessado por questões socioculturais, reproduzindo narrativas 

com estereotipias de gênero. Mas, considerou-se que a vertente que caracteriza e 

compreende a representação da imagem corporal ou não, são as experiências que o jogador 

vivencia e os significados que atribui aos personagens. 

Palavras-chave: Adolescência. Identidade corporal. Jogos de vídeo. 
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Representações poéticas da morte nas narrativas da Cia. Tempo de Brincar 

Mayron Francisco de Oliveira1, Míriam Cristina Carlos Silva2  

Resumo: Este projeto desdobra-se da pesquisa regular amparada pela FAPESP: 

“Representações Poéticas da Morte nas Narrativas Midiáticas”. Analisamos as narrativas 

populares sobre a morte apresentadas pela Cia. Tempo de Brincar, que realiza espetáculos 

cênico-musicais baseados nas culturas populares brasileiras. Discutimos o conceito de 

comunicação poética como possibilidade complexa de representação/construção dos 

fenômenos humanos. O trabalho tem como objetivo compreender as representações poéticas 

da morte pela Cia. Tempo de Brincar, a partir dos conceitos trabalhados no projeto, além de 

discutir também a poética antropofágica, compreender as raízes culturais populares, como se 

constitui a ambiência dos espetáculos da Cia. Tempo de Brincar e seus efeitos de sentido 

para a narratividade e debater sobre a natureza da mídia primária na construção das 

narrativas e da comunicabilidade. Os métodos adotados foram a pesquisa bibliográfica, a 

análise dos elementos da narrativa e da presença de textos culturais. A partir de um estudo 

bibliográfico, buscamos responder ao problema. Após o aprofundamento dos conceitos 

abordados neste projeto, realizamos a análise das narrativas encontradas nos espetáculos e 

nos processos criativos da Cia. Tempo de Brincar, nos aspectos verbais e não verbais, como 

forma de compreender de que maneira os conceitos discutidos estão representados. São 

entendidos inicialmente os conceitos de comunicação, a comunicação como artifício, poética 

antropofágica e narrativa, a partir de leituras e fichamentos. Em segunda instância, são 

realizadas as análises das narrativas, apontando os conceitos discutidos e a possibilidade de 

uma comunicação poética como forma complexa de representação/construção do fenômeno 

da morte nas narrativas. 

Palavras-chave: Antropofagia. Comunicação e cultura. Narrativas midiáticas. 
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Resistência antimicrobiana do Enterococcus faecium na aquacultura 

comercial: revisão sistemática 

Renata Lopes Simões da Silva1, Anna Luiza de Crescenzo Brotto2, Felipe Bernadini Antoniazzi3, Júlia 

Módolo Stievano4, Stephanie Valério Silva5, Cristiane de Cássia Bergamaschi6, Silvio Barberato-

Filho7, Marcus Tolentino Silva8  

Resumo: O uso de antibióticos é rotineiro na pecuária, na qual a aquacultura está incluída. 

Se por um lado, foi possível controlar as doenças bacterianas que afetavam a produção, por 

outro a resistência antimicrobiana nesses ambientes aumentou. Dentre os microrganismos 

com interesse em saúde pública, destaca-se o Enterococcus faecium, associado a 

bacteremia, endocardite e infecções do trato urinário e de feridas. Até então, os dados de 

resistência antimicrobiana relacionados ao Enterococcus faecium na aquacultura 

estão dispersos. Este estudo teve como objetivo estimar a prevalência de resistência e 

multirresistência antimicrobiana do Enterococcus faecium na aquacultura. Trata-se de revisão 

sistemática, onde foram consultadas as fontes de informação SCOPUS, MEDLINE, EMBASE 

e Web of Science. Os revisores, independentemente e em pares, selecionaram os estudos 

quanto aos critérios de elegibilidade e realizaram a extração de dados. Foi descrito o decurso 

temporal das tendências de resistência, as potenciais fontes de contaminação e a distribuição 

geográfica dos microrganismos resistentes. A prevalência de resistência antimicrobiana foi 

agrupada pelo modelo aleatório de DerSimonian e Laird e transformação de 

duplo arcoseno proposta por Freeman-Tukey para estabilizar as variâncias. Foram realizados 

testes específicos para investigar a heterogeneidade e o viés de publicação. Observou-se 

que um a cada dez produtos (8,7%, IC 95% 7,6-9,9%) apresentaram E. faecium resistentes. 

A resistencia foi mais comum nos locais de venda (15,8%) e no continente europeu (13,7%). 

Os dados sugerem a adoção de medidas regulatórias da utilização de antibióticos no contexto 

da aquacultura comercial. 
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Risco de osteonecrose mandibular e maxilar em usuários de bisfosfonatos por 

via oral submetidos à intervenção cirúrgica odontológica: revisão sistemática 

Delaine Cristina Ferreira1, Lúcio Henrique Ives Martins2, Reginaldo Franquez3, Cristiane de 

Cássia Bergamaschi Motta4  

Resumo: Embora a osteonecrose de maxilares seja considerada uma doença rara, quando 

manifestada, se mostra de difícil resolução clínica. Alguns procedimentos odontológicos 

podem ser fatores de risco para esta condição em usuários de bisfosfonatos. Este estudo 

determinou o risco de osteonecrose oral em usuários de bisfosfonatos orais. Trata-se de uma 

revisão sistemática que buscou as seguintes fontes de informações: MEDLINE (via Ovid), 

EMBASE (via Ovid), Web of Science, Scopus, Biblioteca Virtual da Saúde e Banco de teses 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sem restrição 

de idioma ou data de publicação. O desfecho de interesse foi o risco de osteonecrose oral. 

Revisores, aos pares e independentes, avaliaram os estudos quanto aos critérios de 

elegibilidade, realizaram a extração de dados e a avaliação do risco de viés. Foi realizada a 

síntese narrativa dos achados. Seis estudos foram selecionados, sendo a maioria mulheres 

(86,8%) entre 40 e 73 anos, submetidos principalmente a extração dental (n= 5). 

O bisfosfonato mais estudado foi o alendronato (n= 6). Observou-se risco de 0,006% (14 

casos de osteonecrose em 2.164 pacientes). Metade dos estudos tiveram baixa qualidade 

metodológica, devido à não determinação do tamanho amostral, mensuração do desfecho por 

entrevistador não enviesado e ausência de descrição detalhada dos resultados. O risco de 

osteonecrose em pacientes submetidos a procedimento odontológico e em uso 

de bisfosfonato oral é baixo. A escassez de trabalhos relacionados ao tema demonstra a 

necessidade de dados primários a respeito do papel do procedimento odontológico na 

osteonecrose oral. 

Palavras-chave: Bisfosfonatos. Mandíbula. Maxila. Oral. Osteonecrose. 
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 Síntese biogênica e caracterização de nanopartículas de prata com base 

em Beauveria bassiana: avaliação da toxicidade em microrganismos do solo e 

comportamento de germinação das sementes 

Bianca Migliorini Ramos1, Renata de Lima2  

Resumo: Nanotecnologia aplicada à agricultura visando controle de fitopatógenos vem 

ganhando espaço nos últimos anos, estudos indicam que nanopartículas metálicas 

biogênicas são uma promessa para área, devido à sua alta atividade e baixa toxicidade. O 

estudo teve por objetivo sintetizar nanopartículas de prata utilizando o 

fungo Beuveria bassiana, realizar sua caracterização físico-química, avaliar possíveis efeitos 

sobre bactérias de interesse agrícola e sua toxicidade sobre linhagens celulares por meio do 

MTT e azul de tripan. As nanopartículas foram sintetizadas utilizando filtrado de Beauveria 

bassiana como agente redutor e estabilizante e nitrato de prata. Caracterização físico-química 

foram utilizadas técnicas de rastreamento de nanopartículas e espalhamento dinâmico de luz. 

Avaliou-se a suscetibilidade das bactérias Pseudomonas aeruginosa, Bacillus thuringiensis e 

Rhizobium japonicum às nanopartículas por meio de disco-difusão e efeitos sobre a 

germinação de sementes de feijão. Ensaios de toxicidade foram realizados com linhagens 

HaCat, 3T3 e V79. A síntese das nanopartículas foi bem-sucedida e a caracterização físico-

química apresentou diâmetro hidrodinâmico, índice de polidispersão, potencial zeta, tamanho 

e concentração adequados. Sobre efeitos das bactérias, foi observada formação de halo 

inibitório, porém estes foram significativamente menores que o controle para a maioria das 

bactérias. Quanto análise de germinação não houve interferência das nanopartículas em 

relação a germinação. Ensaio MTT foi observado que apenas a linhagem HaCat apresentou 

IC50, enquanto pelo ensaio azul de tripan foi observada redução da viabilidade das linhagens 

celulares nas três concentrações testadas. Desta maneira, os resultados obtidos indicam que 

utilização de nanotecnologia pode ser um caminho promissor para tratamento de pragas. 

Palavras-chave: Beauveria bassiana. Nanopartículas biogênicas. Toxicidade. 
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Síntese e avaliação da toxicidade de nanopartículas de prata biogênicas 

utilizando Althaea Officinalis como agente redutor 

Andressa Manente Ferreira1, Renata de Lima2  

Resumo: A utilização de nanopartículas metálicas nos últimos anos vem sendo cogitada para 

diferentes aplicações. Entre suas propriedades estão o grande potencial antimicrobiano, sua 

estabilidade e seu baixo custo para produção. O objetivo do estudo foi a obtenção de 

nanopartículas com atividade bactericida e baixa toxicidade. O estudo aqui apresentado 

mostra resultados obtidos da síntese biogênica da nanopartícula de prata com a utilização 

da Althaea officinalis como agente redutor (raiz e folha), sua caracterização físico-química e 

avaliação antimicrobiana e citotóxica. Para a avaliação das características físico-químicas 

foram utilizadas as técnicas de rastreamento NTA e DLS, para a comprovação de sua 

atividade bactericida e/ou bacteriostática os métodos de disco difusão e concentração 

inibitória mínima e sua toxicidade in vitro foi investigada pelo método de análise da atividade 

mitocondrial (MTT) e azul de Tripan. Os resultados mostraram que as nanopartículas 

sintetizadas através da raiz apresentam diâmetro em torno de 100 nm e as sintetizadas 

através da folha de 500 nm, polidispersão em torno de 1,5 para ambas as sínteses e potencial 

zeta em torno de -10 mv para as sintetizadas através da raiz e de -5 mv para as sintetizadas 

através da folha. Os resultados de ação bactericida mostraram que as nanopartículas 

apresentam características bacteriostáticas capaz de inibir o crescimento microbiano e não 

apresentam toxicidade. Estudos complementares serão realizados na tentativa de melhorar 

as características destas nanopartículas, porém os resultados mostram que estas podem ser 

nanopartículas com possível aplicação em revestimentos de cateteres cirúrgicos e em 

produtos de higiene pessoal, como desodorantes. 

Palavras-chave: Bactericida. Nanopartículas de prata biogênicas. Toxicidade. 
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Sthaphylococcus aureus resistente à meticilina em aves destinadas à 

produção de alimentos: revisão sistemática sistemática e metanálise 

Julia Módolo Stievano1, Felipe Bernardini Antoniazzi2, Ana Celine Justo3, Camila de Paula 

Souza4, Marcus Tolentino Silva5, Fernando de Sá Del Fiol6, Silvio Barberato Filho7, Cristiane de 

Cássia Bergamaschi Motta8  

Resumo: O uso dos antimicrobianos na medicina veterinária é mais amplo quando 

comparado à medicina humana o que pode influenciar no aumento da resistência microbiana. 

Dados a respeito do perfil de resistência microbiana em aves de produção de alimentos são 

escassos na literatura. Este estudo determinou a prevalência de Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (MRSA) em aves destinadas à produção de alimentos. Trata-se de uma 

revisão sistemática que buscou estudos elegíveis nas seguintes fontes de informação: 

SCOPUS, Web of Science, MEDLINE; EMBASE e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

publicados nos últimos dez anos, sem restrição quanto ao idioma. O desfecho de interesse foi 

a prevalência de MRSA em aves. A distribuição geográfica dos microrganismos resistentes e 

o decurso temporal das tendências de resistência também foram analisados. As prevalências 

foram agrupadas em metanálises de efeitos aleatórios pelo método de DerSimonian e Laird. 

Foram incluídos 35 estudos, a maioria (n=28, 73,6%) tiveram as amostras coletadas entre 

2009 e 2013. Observou-se maior prevalência de MRSA em amostras obtidas do continente 

africano (8,9%, IC 95%: 8,3%-9,5%). As análises de subgrupos demonstraram maior 

prevalência de MRSA em perus (8,5%, IC95%: 7,3%-10,4%), aves provenientes de locais de 

criação (5,6%, IC 95%: 5,3%-6,0%), em amostras obtidas de swab nasal (5,9%, IC95%: 5,5%-

6,2%) e fezes (5,4%, IC95%: 2,7%-10,2%). A prevalência de MRSA teve um discreto aumento 

entre os anos de 2014 e 2016. Os dados sugerem a adoção de medidas regulatórias da 

utilização de antibíoticos. 

Palavras-chave: Resistência microbiana. Aves. Staphylococcus aureus resistente à 
eticilina. Revisão sistemática.  
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Técnicas cirúrgicas contraceptivas em quatis (Nasua nasua) 

Roberto Murillo Antunes Alves Júnior1, Rodrigo Hidalgo Teixeira2  

RESUMO: O quati (Nasua nasua), é um carnívoro de porte médio, focinho alongado, orelhas 

pequenas e caninos longos e fortes, que possuem ambas as faces cortantes causando graves 

lesões. Os machos são geralmente maiores que as fêmeas, e podem formar grupos com mais 

de 30 indivíduos jovens. Em vida livre, a época reprodutiva acompanha o período de 

abundância de alimentos, sendo principalmente frutas, minimizando confrontos ente os 

machos adultos. A gestação dura entrono de 70 a 77 dias, e podem dar à luz de duas a sete 

crias, pesando em média 140 gramas. Geograficamente se distribuem por toda a América do 

Sul. No presente estudo foram realizadas e descritas técnicas cirúrgicas contraceptivas em 

25 animais da espécie Nasua nasua, para controle populacional, sendo os machos 

submetidos a vasectomia e as fêmeas a laqueaduras. O trabalho foi autorizado pelo 

Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (DeFau/SMA), em 

novembro de 2018, com protocolo 130/2018 e pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade de Sorocaba (CEUA/UNISO), em maio de 2019, sob protocolo 154/2019. Os 

procedimentos foram realizados no centro cirúrgico do Hospital Veterinário da Universidade 

de Sorocaba (UNISO/HOVET). O objetivo do trabalho foi descrever as técnicas cirúrgicas para 

capacitar graduandos de medicina veterinária da UNISO, assim como técnicos do Parque 

Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, para a realização dessas técnicas cirúrgicas em 

animais selvagens. Ambas as técnicas se apresentaram seguras nos animais, sendo 

preservadas as gônadas sexuais, e assim, não alterando o comportamento social da espécie. 

Palavras-chave: Animais silvestres. Carnívoros. Cirurgia. Métodos contraceptivos. 
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Toxicidade preliminar pelo parâmetro da mutagenicidade de medicamentos 

utilizados no tratamento da alopecia 

Caroline Malavasi Barros1 , Ederson Constantino2 ,Yoko Oshima-Franco3  

Resumo: O tema desta pesquisa foi endereçado ao aspecto da segurança do tratamento da 

alopecia, doença que provoca a queda de cabelos. De uso recente, os fatores de crescimento 

foram incluídos entre os medicamentos utilizados no tratamento da alopecia, em conjunto a 

outros fármacos, para auxiliar no aumento da densidade e da microcirculação e favorecer a 

diferenciação folicular e a renovação dos fios de cabelos perdidos. Não se tem informação do 

impacto da associação do Blend contendo de fatores de crescimento capilar a um fármaco 

clássico, como a finasterida, pelo parâmetro da mutagenicidade, garantindo ineditismo a este 

estudo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a toxicidade da finasterida e do Blend, pelo 

parâmetro da mutagenicidade, como etapa preliminar ao teste de Ames 

(Salmonella/microssoma). O delineamento do estudo foi experimental in vitro. O método 

utilizado foi o teste de Toxicidade Preliminar, em cepas de Salmonella typhimurium TA100, em 

triplicata e sem ativação metabólica. Diferentes concentrações de finasterida, Blend e da 

mistura (finasterida + Blend) foram testadas até um máximo de 5 mg/placa. Controles 

negativos, positivos e espontâneos acompanharam cada protocolo experimental. A análise da 

Toxicidade Preliminar da finasterida, do Blend e da mistura (finasterida + Blend), após tempo 

de incubação e contagem das revertentes, mostrou que os compostos isoladamente e em 

mistura não foram tóxicos às cepas TA100 mesmo atingindo a concentração máxima exigida 

de 5 mg/placa. Conclui-se que as mesmas concentrações utilizadas no ensaio da Toxicidade 

Preliminar poderão ser utilizadas para a realização das etapas seguintes sem e com ativação 

metabólica. 

Palavras-chave: Alopecia. Finasterida. Toxicidade. Toxicologia. 
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Uso de geoprocessamento na análise da distribuição espacial do carbono 

edáfico da Bacia Hidrográfica do Pirajú-Mirim, Sorocaba, SP 

William Masayoshi Kuriyama1,  Vanessa Cezar Simonetti2  

Resumo: Os solos possuem inúmeras funções, dentre as quais destaca-se sua capacidade 

em estocar carbono (C), sendo, por essa razão, um compartimento ambiental de suma 

importância diante de seus serviços ecossistêmicos. Os atributos do solo, como o carbono 

orgânico e inorgânico, variam em razão de interações de processos físicos, químicos e 

biológicos, além de fatores antrópicos, como as formas de manejo do solo, sendo, portanto, 

necessários estudos que contemplem essa dinâmica. A pesquisa consistiu na análise da 

distribuição espacial do carbono edáfico do solo da Bacia Hidrográfica do Pirajibú-Mirim (SP). 

A proposta metodológica contemplou a análise do carbono pelo método de extração via seca, 

por se tratar de um método eficaz e sem prejuízos ambientais por não utilizar reagentes no 

processo. A espacialização dos resultados foi realizada por meio do interpolador de 

ponderação do inverso do quadrado da distância (IQD), por se tratar de um ponderador efetivo 

para pontos distribuídos espacialmente. Os resultados do carbono orgânico do solo variaram 

entre 3,71% e 15,08%, e se apresentaram distribuídos de forma bastante heterogênea na 

bacia hidrográfica do Pirajibú-Mirim. Os resultados obtidos podem ser influenciados pela 

textura do solo, composição e pela cobertura vegetal. Conclui-se que o estudo sobre a 

distribuição do carbono edáfico poderá servir de subsídios para ações voltadas ao manejo 

sustentável do solo, fornecendo um ponto de partida para o conhecimento deste atributo, uma 

vez que os estudos nesta área são escassos no município. 

Palavras-chave: Solo. Carbono. Geoprocessamento. Análise espacial. 
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Uso de membrana de nanocelulose bacteriana contendo nisina na cicatrização 

de feridas cirúrgicas de dermorrafia em bovinos 

Erick Unterkircher1, Fabio André Custódio2, Denise Grotto3, Angela Faustino Jozala4, Ana Carolina 

Rusca Correa Porto5  

Resumo: A pecuária bovina brasileira passa por um processo de intensificação das 

atividades produtivas, com importante papel da adoção de práticas de Bem Estar Animal. A 

descorna cirúrgica visa contribuir para diminuição de agressões entre os animais, preservando 

a qualidade da carcaça. Como qualquer cirurgia realizada a campo, intercorrências podem 

ocorrer. Com isso, diminuir o tempo de cicatrização das feridas cirúrgicas representa boa 

saída para evitar prejuízos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da 

utilização de membrana de nanocelulose bacteriana contendo nisina na cicatrização de 

feridas cirúrgicas de descornas em bovinos (CEUA/UNISO 149/2019 - 15/04/2019). Para 

tanto, foram utilizadas doze vacas aneloradas, e após cirurgia de descorna, uma das feridas 

cirúrgicas recebeu membrana sem nisina fixada, enquanto a outra recebeu a membrana 

contendo nisina. Para comparação da cicatrização, a avaliação macroscópica ocorreu através 

da observação de imagens fotográficas, nos dias 2, 6, 10 e 14 após as cirurgias, e a avaliação 

microscópica, através da realização de biópsias nos dias 7, 14 e 21 após o procedimento. 

Macroscopicamente foi observada diferença estatística no grupo membrana desde o dia 6 

comparando ao dia 2, mantendo-se até o dia 14, já no grupo membrana com nisina a diferença 

estatística foi observada apenas na comparação do dia 2 com o dia 14. Não foi possível 

observar diferença estatisticamente significativa nas análises microscópicas. Conclui-se que 

a nisina incorporada não foi capaz de melhorar o tempo de cicatrização, já que a cicatrização 

ocorreu mais rapidamente nas feridas que receberam apenas a membrana. 

Palavras-chave: Bovino. Celulose bacteriana. Cicatrização. Dermorrafia. Nisin
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ENEX 

A abordagem fisioterapêutica no Pré-Natal 

Nathália Oliveira Nogueira1 , Aline Alcoforado dos Santos2 

Resumo: Sabe-se que a realização de atividade física durante o período gestacional gera 

inúmeros benefícios tais como: redução da dor lombar, melhora da flexibilidade muscular, 

benefícios na função cardiovascular, redução do risco de diabetes gestacional, auxílio no 

controle do peso, redução do edema e câimbras, prevenção de distúrbios do assoalho pélvico. 

Prevenir ou diminuir as queixas que surgem no período gestacional devido às adaptações 

musculoesqueléticas e biomecânicas. Os critérios de inclusão foram mulheres maiores de 18 

anos e com mais de 12 semanas gestacionais sob autorização médica para a realização de 

atividade física. Foram realizadas avaliações fisioterapêuticas individualizadas.As sessões de 

fisioterapia aconteceram durante 3 vezes por semana no Núcleo de Saúde e na UBS do 

Cajuru. Os atendimentos se dividiam em 3 etapas; aquecimento ou alongamento, 

fortalecimento, treino aeróbico e relaxamento.  Foram realizadas aulas sobre anatomia 

feminina, fisiologia do parto, métodos não farmacológicos para o manejo da dor, técnicas de 

relaxamento e respiração, aleitamento materno, entre outros. No total foram realizados 209 

atendimentos presenciais e por telemonitoramento para 17 gestantes. As participantes 

relataram diminuição das queixas, aumento da autoestima, bem-estar e relaxamento. A 

fisioterapia se faz essencial no ciclo gravídico-puerperal, reduzindo as queixas de desconforto 

e dores, promovendo melhora no bem- estar físico e mental das pacientes. 

Palavras-chave: Gravidez. Fisioterapia. Exercício físico. 
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A educação alimentar e nutricional como ferramenta de inclusão social de 

deficientes auditivos: um relato de experiência 

Cesar Augusto de Andrade1 , Viviane Morelli Oller Monge2, Edilma Maria de Albuquerque 

Vasconcelos3, Maria Ângela de Oliveira Oliveira4  

Resumo: Este trabalho relata a experiência de um projeto de extensão desenvolvido entre 

agosto de 2019 e junho de 2020, por estudantes do Curso de Nutrição, na Universidade de 

Sorocaba – Uniso.  A extensão teve como objetivo utilizar a educação alimentar e nutricional 

como forma de contribuição no processo de inclusão social dos surdos. A execução deu-se 

por meio de oficinas de preparação de receitas, degustação, discussão de conteúdo 

referentes à alimentação saudável realizadas no Laboratório de Nutrição/Gastronomia e em 

mídias digitais. Presencialmente, participaram 20 pessoas, da comunidade internas e externa 

da Uniso, sendo 7 surdos atendidos pela Associação do Amor Inclusivo - AAI. A dificuldade 

de formação de um grupo maior de surdos, para as oficinas presenciais, decorreu da falta de 

hábito de se locomoverem sem acompanhantes. Mas, o uso de mídias digitais permitiu um 

alcance maior de pessoas: o Blog obteve 1498 visualizações, o Facebook 151 seguidores, o 

Instagram 87 seguidores e 792 pessoas visualizaram os vídeos no Youtube. A educação 

alimentar deu-se por meio da realização de 38 receitas utilizando alimentos funcionais, a 

informação da forma de higienização, armazenamento e propriedades desses alimentos. A 

leitura da receita foi vinculada ao Português e a Matemática. Portanto, a realização das 

oficinas na Uniso permitiu a ocupação de um novo espaço social, auxiliou o ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa e Matemática, contribuindo assim com o processo de 

inclusão social. 

Palavras-chave: Universitária. Libras. Nutrição. 
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A importância do médico veterinário na Estratégia Saúde da Família (ESF): 

uma abordagem holística da saúde pública 

Sthéfani Parra Ayres de Campos1, Miriam Sanches do Nascimento Silveira2 

Resumo: A inclusão do profissional Médico Veterinário na Estratégia Saúde da Família é de 

caráter essencial, visto sua formação generalista, voltada para a promoção da saúde e do 

bem estar humano, atuando principalmente nas zoonoses que constituem uma importante 

ameaça à saúde pública. Assim o projeto foi criado, com a finalidade de instruir e conscientizar 

os profissionais da área da saúde sobre a importância da atuação do Médico Veterinário na 

Atenção Primária. Este trabalho de extensão teve seu início em agosto de 2019, na ESF do 

bairro Nova Esperança. Inicialmente foi realizado o diagnóstico situacional das quatro 

microáreas que compõe a ESF e a partir de uma avaliação empírica foi possível perceber que 

duas das microáreas apresentavam maior vulnerabilidade pois não detinham de saneamento 

básico nem coleta de lixo, e por esse motivo, inúmeros animais viviam soltos no local. Desta 

forma, baseado nos resultados obtidos, foram elaboradas dinâmicas para os profissionais da 

saúde, com ênfase na atuação do Médico Veterinário e nas principais zoonoses locais. O 

trabalho desenvolvido com as equipes foi uma oportunidade ímpar para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional, ressaltando a presença de uma equipe 

multiprofissional para a redução dos agravos a saúde. Entretanto foi possível perceber que 

infelizmente os profissionais da saúde apresentam um conhecimento deficitário sobre as 

zoonoses e suas características epidemiológicas, sendo estritamente necessário a presença 

do Médico Veterinária na ESF para que ocorra a consolidação desses conhecimentos e o 

auxílio na resolubilidade de casos que coloquem em risco a vida da população. 

Palavras-chave: Médico veterinário. Saúde pública. Zoonoses 
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Acompanhamento de alunos com deficiência na Universidade de Sorocaba: 

Intervenção da Terapia Ocupacional 

Israele Muniz Lopes1, Andrya Quintela de Almeida2, Lilian de Fatima Zanoni Nogueira3 

Resumo: Projeto desenvolvido de agosto de 2019 a agosto de 2020 no Núcleo de 

Acessibilidade da Universidade de Sorocaba, programa de acompanhamento contínuo de 

pessoas com deficiência na Universidade. O programa é baseado nas diretrizes do ensino 

superior de uma perspectiva inclusiva. O objetivo desenvolvido foi participar favorecendo às 

condições necessárias do ingresso e permanência dos alunos com deficiência, beneficiando 

suas potencialidades, facilitando uma construção de novas metodologias para aprendizagem. 

Dentre as atividades do projeto, distingue: a compreensão da academia, outros alunos sobre 

papel relacionado às necessidades individuais, coletivas no processo integrado; Execução de 

atividades sistemáticas mensais no domínio da pesquisa quantitativa e qualitativa das 

atividades desenvolvidas; Participar da reunião do Comitê de Garantia de Acessibilidade da 

Universidade. Graças à participação deste projeto, ajuda garantir que medidas equivalentes 

necessárias sejam tomadas no caminho acadêmico e fortalecer a criação de novos métodos. 

Concluímos com esse projeto que o campo de saberes teóricos, práticos específicos da 

Terapia Ocupacional é fundamental como área profissional que atua diretamente com a 

inclusão no contexto universitário. 

Palavras chaves: Inclusão. Pessoa com deficiência. Terapia ocupacional.  
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Atenção Farmacêutica como estratégia para o uso consciente de 

medicamentos usados na Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) 

Giovanna Oliveira Favero1, Adriana Michel Vieira Martinez2, Edilma Maria de Albuquerque 

Vasconcelos3  

Resumo: Este trabalho relata a experiência da execução do projeto de extensão desenvolvido 

na Farmácia do Serviço de Assistência Municipal Especializada-SAME de Sorocaba, pela 

estudante do Curso de Farmácia da Universidade de Sorocaba-Uniso, entre agosto de 2019 

e março de 2020, período de suspensão das atividades devido à pandemia da Covid-19 

(Coronavirus Disease 2019). A extensão teve como objetivo colaborar com a organização e 

realização da Atenção Farmacêutica, como forma de garantia do uso consciente da PrEP 

(Profilaxia Pré-Exposição) ao Vírus da Imunodeficiência Humana. As atividades eram 

realizadas de segunda a quinta das 13 às 17 horas. Havia 58 pessoas cadastradas para o 

uso da PrEP e durante a Atenção Farmacêutica fazia-se o esclarecimento das dúvidas sobre 

o uso dos medicamentos e os cuidados adicionais a terapêutica, além do preenchimento do 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos com dados novos e os resultados dos 

exames laboratoriais que avaliavam rins e fígado. A primeira dispensação do medicamento 

era feita para 30 dias e a segunda podendo ser para 30 ou 60 dias. O retorno para consulta 

acontecia a cada 3 meses, com a dispensação feita para 90 dias. Os participantes da extensão 

fomentaram a discussão sobre interpretação dos exames laboratoriais, para ajudar na decisão 

do prosseguimento ou não da terapêutica, e colaboraram na logística de recebimento e 

controle da medicação. Conclui-se que a extensão colaborou com a organização e realização 

da Atenção Farmacêutica, estratégia para o uso consciente e melhoria da efetividade da 

PrEP. 

Palavras-chave: Profilaxia pré-exposição. Atenção farmacêutica. HIV. 
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Avaliação e intervenção na Infância: motricidade e desempenho ocupacional 

Nilmara Cristina Torres Borges1, Bruneta Rey2 

Resumo: O projeto foi realizado em parceria com o Núcleo de Saúde da UNISO, onde 4 

crianças elegíveis quanto a sua idade e dificuldades sensório-motor foram acolhidas e 

avaliadas individualmente com recursos específicos e materiais já disponíveis na Instituição. 

Após avaliação psicomotora com as crianças, foram estabelecidas intervenções terapêuticas 

previamente planejadas e articuladas com responsáveis educadores de cada criança e foram 

executadas ao longo do projeto. O objetivo central desse projeto de extensão foi oferecer 

atendimento à crianças em idade pré escolar e escolar, que apresentassem déficits no seu 

desempenho ocupacional, com prejuízos e /ou diagnósticos confirmados no desenvolvimento 

neuropsicomotor e com perspectiva de melhorar o desempenho motor e as suas habilidades 

senso-perceptivas. Foi apresentado relatórios e registros de evoluções individuais e realizado 

devolutivas aos responsáveis. Mesmo o Projeto sendo interrompido no início da Pandemia, 

em 17 de Março de 2020 e sem a possibilidade de realizar uma avaliação final, foi observado 

o progressos no processo evolutivo das crianças, de uma melhora do desempenho motor e 

nas suas habilidades senso-perceptivas, com um melhor controle na coordenação motora 

global e motora fina. E também obtive,   relatos dos responsáveis, sobre o resultado obtido na 

melhora do comportamento social e da melhora da autoestima das crianças. Mesmo com o 

encerramento do projeto na Pandemia, ele me proporcinou a articulação teórico-prática, o 

domínio de habilidades profissionais, além de me despertar a pesquisa e o aprofundamento 

teórico sobre o tema. 

Palavras-chave: Desempenho ocupacional. Desenvolvimento infantil. Habilidades 
psicomotoras. 
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Biotecnologia na escola 

Luiz Felipe Vaz Senteio1, Ricardo Nery de Castro2 

Resumo: O projeto “BIOTECNOLOGIA NA ESCOLA” surgiu com o intuito de levar 

conhecimento sobre biotecnologia às pessoas, principalmente alunos concluintes do ensino 

médio, através de visitas em escolas. Por ser uma área consideravelmente nova, 

interdisciplinar e inovadora por natureza que vem crescentemente se destacando como uma 

atividade no âmbito econômico e tecnológico, mas apresenta carência de profissionais. O 

Design Thinking do projeto foi elaborado mediante pesquisas e reuniões, identificando as 

áreas de atuação do profissional e como seriam apresentadas aos espectadores. 

Subsequentemente, a escolha dos temas e possíveis experimentos foram testados com êxito 

no laboratório da universidade. Entrou-se em contato com a coordenação das escolas 

participantes agendando as visitas para o primeiro semestre de 2020. Em 2019 realizou-se 

um evento teste com a participação do projeto no “I Exposição de Atividades Acadêmicas das 

Engenharias” para adquirir experiência e verificar a aceitação da metodologia de 

apresentação. Com o decreto da quarentena em 14/03/2020, foi impossibilitada a visita às 

escolas, sendo necessário desenvolver novas ideias para a execução do projeto. Através de 

reuniões virtuais, decidiu-se pela continuação do projeto em plataforma virtual na rede social 

“Instagram”, com a criação de um perfil (@ebb.uniso). Com essa alteração, possibilitou 

aumentar os temas, criando publicações sobre a atuação do engenheiro de bioprocessos e 

biotecnologia, entre posters e vídeos mostrando como a biotecnologia afeta a vida de cada 

um. Com isso, realizou-se 23 publicações, 167 seguidores com alcance médio de 128 contas 

por postagem, um número maior que o inicialmente previsto com os encontros totalmente 

presenciais. 

Palavras-chave: Biotecnologia. Escola. Inovadora. Avanços tecnológicos. Futuros 
universitários. 
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“Blue Singers”: o ensino-aprendizagem de língua inglesa por meio do brincar 

Ana Júlia Correa1, Daniela A. Vendramini Zanella2 

Resumo: O projeto “Blue Singers” foi desenvolvido na disciplina eletiva da escola pública, no 

segundo semestre de 2019, em conjunto com as professoras Emilia e Vânia. Apresentou 

como objetivo o desenvolvimento social dos alunos e o ensino-aprendizagem da língua 

inglesa de forma divertida, por meio de músicas. Para tanto, participou-se de reuniões 

semanais em equipe na biblioteca da Escola E. Profº Altamir Gonçalves e se elaborou 

brincadeiras e jogos visando, também, a culminância. A pronúnica de palavras e o aumento 

de vocabulário foram questões trabalhadas. Como resultado, constatou-se que, mesmo diante 

dificuldade gerada pelo distanciamento social e insegurança em relação à língua inglesa, os 

alunos tentaram participar das brincadeiras e assistir à ‘live’ enviada pelos bolsistas do 

Programa Probex da Uniso. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de língua inglesa. Brincar. 
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Compreensão da importância das arboviroses para promoção de saúde única 

na cidade de Sorocaba – SP 

Camilla de Castro Silva1, Beatriz Vettorazzo Biazini2, Ana Carolina Rusca Correa Porto3, Rana Zahi 

Rached4 

Resumo: As arboviroses são doenças transmitidas por artrópodes que propagam os 

arbovírus. São transmitidos aos seres humanos e outros animais pela picada de artrópodes 

hematófagos. Estima-se que haja mais de 545 espécies de arbovírus, dentre as quais, mais 

de 150 relacionadas com doenças em seres humanos, sendo a maioria zoonótica. O projeto 

“Compreensão da importância das arboviroses para promoção de saúde única na cidade de 

Sorocaba – SP” teve como objetivo trocar informações sobre quatro arboviroses de grande 

ocorrência no Brasil, sendo elas a Dengue, Chikungunya, Febre Amarela e Zika, com 

profissionais da saúde de diferentes UBSs de Sorocaba. Tais temas são frequentemente 

abordados todos os anos pelas mídias sociais, além de campanhas e mutirões, mas ainda 

causam grandes impactos na saúde em determinadas épocas do ano, pelo aparecimento de 

surtos que resultam em um número considerável de óbitos na população.  O projeto foi 

concretizado através da realização de rodas de conversa com auxílio de material informativo, 

onde os ouvintes puderam compartilhar suas experiências. As intervenções aconteceram em 

sete diferentes Unidades Básicas de Saúde da cidade de Sorocaba, contando com 45 

pessoas, entre eles médicos, enfermeiros, agentes da saúde e auxiliares. O resultado foi o 

compartilhamento e troca de conhecimento entre os ouvintes e os estudantes, que puderam 

ainda ressaltar a importância do médico veterinário como um profissional que trabalha em prol 

da saúde única, mostrando a ampla área de atuação do mesmo. 

Palavras-chave: Arboviroses. Epidemia. Saúde Única. Veterinária.  
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Conscientização sobre as doenças zoonóticas reemergentes na saúde pública 

em unidades básicas de saúde no município de Sorocaba (SP): relato de 

experiência 

Milena Fernandes Portela1, Tales Henrique Álcolea Camargo2, Thayna Silvestre do Nascimento3, 

Rana Rached4, Ana Carolina Rusca Correa Porto5 

Resumo: As zoonoses são doenças infecciosas causadas por agentes que podem ser 

transmitidos direta ou indiretamente dos animais para o homem. A compreensão das 

particularidades dessas enfermidades é fundamental para a saúde pública, o que ressalta a 

importância da disseminação de informações sobre elas. Diante disso, o objetivo desse 

projeto foi levar informações penitentes sobre zoonoses e assim conscientizar agentes de 

saúde e enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Sorocaba, visando ajudar na 

vigilância da ocorrência dessas enfermidades, além de possibilitar uma grande disseminação 

das informações para a população visitada pelos agentes. O trabalho foi desenvolvido em 

parceria com a Divisão de Estágio, Aperfeiçoamento, Especialização e Residência em Saúde 

da Secretária da Saúde de Sorocaba, que apontou, de acordo com a sua gravidade na região 

e inserção no meio urbano, a necessidade da abordagem da febre maculosa e raiva. Foram 

realizadas rodas de conversa com os profissionais, com o auxílio de materiais didáticos e 

informativos, sendo possível abordar aspectos importantes das enfermidades. Para avaliar a 

efetividade da intervenção, houve aplicação de questionários sobre o assunto, antes e após 

as conversas com o público alvo. Esse método mostrou-se efetivo pois os questionários 

realizados após as conversas destacaram o aprendizado efetivo sobre o tema. Conclui-se que 

as intervenções realizadas foram importantes para a divulgação de informações sobre as 

enfermidades abordadas. 

Palavras-chave: Febre Maculos. Raiva. Saúde única. Zoonoses. 
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Coral Vozes – Assistente de Ensaio 

Erik Crepaldi Pereira1, Cadmo Fausto Cardoso2 

Resumo: O projeto consistiu em trabalhar com um coral de 3a idade de aproximadamente 30 

integrantes um repertório pré selecionado, que envolvem desde músicas internacionais até 

músicas brasileiras. A metodologia utilizada foi a pesquisa – ação, as atividades foram 

realizadas por meio de ensaios semanais com duração de 2 horas na Uniso Seminário, local 

onde são realizadas diversas atividades voltadas a essa faixa etária. Os ensaios realizados 

eram focados na preparação para a apresentação ao vivo, que acontecem 2 vezes por 

semestre. Nos ensaios são trabalhados exercícios de aquecimento para a voz, alongamento 

corporal, divisão de vozes (duas) que serão realizadas em todas as músicas apresentadas. 

Também ensaiamos a performance e posicionamento que será realizada no dia da 

apresentação. As atividades realizadas no projeto contribuíram positivamente para os 

participantes, principalmente na qualidade de vida dos idosos, pois desenvolve atenção, aos 

comandos e direcionamentos dados pelo professor Me. Cadmo Fausto Cardoso. Integração 

social, pois além dos ensaios as apresentações contavam com presença de público, familiares 

e amigos. A execução das músicas contribui para o ritmo, memória, concentração. Os 

exercícios de aquecimento para a postura e respiração. Também traz satisfação física e 

emocional para os participantes, principalmente ao conseguirem executar uma música 

completa. E a experiência do fazer musical, tendo contato com a música e os repertórios 

executados. 

Palavras-chave: Redação técnica. Canto Coral. Idoso. 
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Coral para todos 

Sanders Rogério Soares1, Cadmo Fausto Cardoso2 

Resumo: Pessoas de várias idades, de diversas realidades, se reúnem um dia da semana 

para cantar. Assim acontece o Coral Comunitário da Uniso as segundas feiras na sede Uniso 

terceira idade. Esse coral já existe há mais de 25 anos, sob a regência do professor Cadmo 

Fausto; são em média 25 pessoas beneficiadas com o coral. Com um repertório de mais de 

30 canções, a cada encontro ensaiávamos em média 7 canções. O professor usando um 

instrumento harmônico, nesse caso um teclado, passava cada voz; nós, usamos partituras 

musicais com notas e letras das canções. Pude observar em nossos encontros, a evolução 

de cada coralista, a dedicação em acertar e executar cada nota. Harmonizar vozes não é tão 

simples como parece, deve-se desenvolver uma escuta; o coralista deve identificar a sua voz 

no meio de outras vozes, e assim criar uma polifonia. Através do trabalho em equipe, o 

desenvolvimento sociocultural, a determinação, a superação e a satisfação de cada um dos 

integrantes do coral; em cada evolução conquistada, cada nota mais alta alcançada, podia se 

ver o brilho no olhar dos coralistas. Com todo esse empenho, conseguimos a melhora na 

qualidade sonora individual e em grupo. A avaliação que ilustra este resultado, talvez a mais 

importante, vem com o número de convites e apresentações públicas que aconteceram tanto 

no interior da universidade como na participação em atividades na comunidade. Participar de 

um coral comunitário desenvolve não só a música, mas sim dá voz a comunidade. 

Palavras chaves: Canto coral. Polifonia. Comunitário. 
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Criação e implementação do Manual de Boas Práticas em Serviço de 

Alimentação em Food Truck de Culinária Japonesa 

Karine Batista Machado1, Olivia de Sousa Santos2, Wanessa Vince Stanev3, Marcela Pellegrini 

Peçanha4, Rana Zahi Rached5 

Resumo: As Boas Práticas de Manipulação são um conjunto de medidas que devem ser 

adotados a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos no que tange 

a legislação. A falta de boas práticas implementadas na manipulação de alimentos pode trazer 

riscos à saúde do consumidor através da contaminação por microrganismos (fungos, 

bactérias, vírus e protozoários). Com isso, esse projeto teve como objetivo elaborar um vídeo 

autoexplicativo sobre boas práticas de manipulação para os funcionários do food truck 

localizado no estacionamento da UNISO, visando a correta manipulação de alimentos, 

altamente perecíveis, utilizados na culinária japonesa. O vídeo abordou a multiplicação dos 

microrganismos, doenças transmitidas por alimentos, prevenção de contaminação cruzada, 

importância da correta manipulação (higienização das mãos, uso de EPI’s, limpeza e 

desinfecção do local de trabalho, cuidados com o lixo), perigos desta contaminação e de 

formas erradas de armazenamento dos alimentos e a legislação vigente. Após as abordagens, 

pela apresentação do material aos funcionários, eles puderam tirar as dúvidas adicionais. 

Para avaliar a aprendizagem, foi aplicado um questionário antes e depois da intervenção e, 

de acordo com as respostas, foi possível observar total compreensão das informações 

apresentadas, inclusive com abordagem da legislação em serviços de alimentação. Conclui-

se que intervenções desse tipo são fundamentais para auxiliar os profissionais que trabalham 

nesse novo e crescente modelo de negócio de alimentação. 

Palavras-chave: Boas práticas de manipulação. Culinária japonesa. 
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Cuidar de quem cuida: auriculoterapia e roda de conversa com profissionais 

de saúde em uma empresa de remoção de pacientes  

Caio Rafael Rodrigues1, Débora Cabral Nunes Polaz2, Ellen Beatriz Galdino Silva3 

Resumo: O projeto de extensão teve como temática o uso da auriculoterapia como linha de 

cuidado para a melhoria da saúde dos profissionais de remoção de pacientes, empresa 

MEDSALVA, localizada em Sorocaba, São Paulo. O início do projeto contou com uma 

capacitação em auriculoterapia, realizada pela professora orientadora especialista em 

acupuntura. Posteriormente, os alunos realizaram uma visita de campo para o 

reconhecimento do ambiente para a realização das atividades, além do reconhecimento da 

rotina dos profissionais. Com a coleta de dados realizada, reuniões foram feitas com o objetivo 

de direcionamento e criação do cronograma de atendimentos para o início das atividades. 

Como forma de orientação dos colaboradores para participação do projeto, foi realizado uma 

roda de conversa, apresentando-lhes o objetivo e benefícios da auriculoterapia, com entrega 

de panfleto informativo, sendo possível tirar as dúvidas quanto ao procedimento. Com 

sessões realizadas individual e semanalmente de duração média de 30 minutos, onde a cada 

sessão os profissionais avaliavam por meio de nota (de 0 a 10) a evolução da queixa que foi 

apresentada na sessão anterior. Com isso, uma nova avaliação era realizada e novas queixas 

apontadas por eles, sendo possível levantar os novos pontos auriculares colocados. Ao longo 

das sessões, os colaboradores apresentaram melhora significativa nas queixas relatadas no 

início das sessões, apontando assim a eficácia da aplicação da auriculoterapia como método 

terapêutico e profilático frente aos problemas apresentados por eles, além de estabelecer uma 

nova estratégia de cuidado na área da enfermagem e aumentar o vínculo entre enfermeiro-

paciente. 

Palavras-chave: Auriculoterapia. Cuidado. Enfermagem. 
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Da prevenção à atuação no resgate técnico de grandes animais: a 

conscientização da comunidade frente a esse segmento 

Larissa Caroline Vieira1, Gabriela Sarto Rosoli2, Leonardo Maggio de Castro3 

Resumo: O projeto em questão foi realizado com o intuito de disseminar o conhecimento 

sobre esta área pouco explorada no Brasil e isso foi feito através de palestras e reuniões 

teórico-práticas, usando como estratégia de intervenção a instrução da comunidade, através 

do uso da comunicação, seja por palestras ou reuniões teórico-práticas. As atividades 

ocorreram no Hospital Veterinário Universitário da Uniso, no Corpo de Bombeiros de 

Sorocaba e inclusive no Colégio Tableau, onde foi realizada uma palestra para estudantes do 

curso de Técnico de Medicina Veterinária, dessa forma foi realizada a conscientização da 

comunidade, incluindo os próprios proprietários de animais que foram submetidos ao resgate 

técnico e encaminhados ao Hospital Veterinário Universitário da Uniso. Em algumas reuniões, 

foi feito contato com profissionais que trabalham com isso atualmente, que neste caso são os 

bombeiros, a partir deste contato foi realizada uma troca de informações em relação ao que 

se faz atualmente no Brasil e em outros países, destacando a diferença entre países e 

evidenciando o quanto é necessário evoluir este seguimento no Brasil. No decorrer do projeto, 

foi possível abranger um bom número de participantes, disseminando este conteúdo para pelo 

menos 126 pessoas. Por final podemos considerar que o projeto teve alcance e impacto 

positivo para nós acadêmicos e para os mais variados profissionais que atuam direta e 

indiretamente na área, visto a demanda, troca de experiências e discussões que foram 

geradas a partir de nosso projeto. 

Palavras-chave: Conscientização. Grandes animais. Resgate técnico. 
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Dispensação e promoção do uso racional de medicamentos na Farmácia 

Comunitária Vital Brazil - 2019/2020 

Letícia Aparecida Rossiti1, Victoria Muraro da Silva2, Luiz Fernando Oliveira3, Fâni Ribeiro Silva4, 

Cristiane de Cássia Bergamaschi5 

Resumo: O projeto ofereceu informações sobre o uso racional dos medicamentos durante a 

dispensação dos medicamentos, possibilitando ao usuário da Farmácia Vital Brazil, Sorocaba, 

maior segurança, efetividade e adesão ao tratamento farmacológico. Também proporcionou 

melhorias dos serviços internos da farmácia, por meio de ações de armazenamento e descarte 

dos medicamentos. Foram realizados 952 atendimentos no período de 01 de agosto de 2019 

à 16 de março de 2020. Os atendimentos eram conduzidos a partir do acolhimento do paciente 

e análise das receitas sendo feitas as perguntas: Já faz uso do medicamento? Observou 

melhora com o tratamento?; Teve reação adversa com algum medicamento?; Como 

armazena os medicamentos em sua residência?; Quanto tempo usa os medicamentos?; 

Houve alguma melhora dos sintomas? As informações coletadas foram registradas em 

planilha do Excel e no sistema de informação e controle de estoque “keromed®”, a fim de 

estudar as necessidades farmacoterapêuticas dos pacientes. Os serviços presenciais foram 

interrompidos em março de 2020 em função da pandemia do Coronavírus. Procedeu-se ao 

estudo das informações registradas de 138 pacientes a fim de documentar possíveis 

interações medicamentosas que servirão como guia em futuros atendimentos. A experiência 

com a extensão foi essencial para o meu crescimento profissional e pessoal, agregando 

aprendizado em dispensação e serviços técnicos da farmácia. Tais experiências, contribuíram 

para melhor orientação dos pacientes e permitiram compreender a importância do trabalho 

individual e coletivo na construção do conhecimento.  

Palavras–chave: Dispensação. Uso racional de medicamentos. Farmácia comunitária.  
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Educação Continuada entre a Universidade de Sorocaba e as entidades 

responsáveis pelo resgate de grandes animais 

Maria Eduarda R. de Jesus1, Tayná Pereira Victoretti2, Leonardo Maggio de Castro3 

Resumo: O resgate técnico de animais é um assunto de grande importância, pois trata-se de 

situações com animais que estejam correndo perigo. Nesse contexto, o papel do Médico 

Veterinário é indispensável, visto que, é um profissional da saúde única, também é 

fundamental a formação de equipes multidisciplinares com profissionais capacitados que 

sejam atuantes na área de forma direta e/ou indireta. O presente projeto teve como objetivo 

a realização da troca de experiência teórico-prático com os profissionais atuantes na área de 

resgate técnico, sendo eles profissionais de empresa terceirizada que presta atendimento a 

ocorrências envolvendo o resgate de grandes animais e dois postos de Bombeiros do 15º 

Grupamento de Bombeiros, PB Cerrado e PB Santa Rosália localizados no município de 

Sorocaba. Os encontros ocorreram através de reuniões presenciais e via plataforma digital 

onde foram abordados os casos de rotina com demonstração de fotos, vídeos, montagem na 

prática de equipamento utilizado nos salvamentos e as alterações fisiológicas, características 

comportamentais e anatômicas das diferentes espécies animais, considerados a maior lacuna 

de conhecimento para os profissionais. Após a finalização do projeto todas as pessoas 

envolvidas obtiveram conhecimento teórico-prático sobre quais técnicas e equipamentos são 

adequados para o uso durante o resgate técnico com animais em situações de perigo para 

que assim, sejam garantidos a segurança e o bem-estar dos animais e profissionais atuantes. 

Palavras-chave: Resgate técnico. Grandes animais. Equipamentos. Técnicas. Troca de 
experiência. 
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Educação em Saúde na Escola: relato de experiência 

Maria Eduarda Fortes1, Raissa Reis de Oliveira2, Débora Cabral Nunes Polaz3 

Resumo: O projeto intitulado: “Educação em Saúde na Escola”, foi realizado no Centro de 

Educação Infantil “Professora Ana Lúcia Pazini” (CEI-94), localizado no Município de 

Sorocaba, onde teve como principal objetivo promover saúde, prevenindo doenças e 

acidentes domésticos, para um desenvolvimento saudável das crianças. As ações educativas 

foram desenvolvidas e realizadas utilizando atividades lúdicas, práticas, como metodologia e 

estratégia para o desenvolvimento e aprendizado das crianças. No primeiro semestre do 

projeto os temas trabalhados foram: Higienização das Mãos, Higienização Bucal, Prevenção 

de Acidentes Domésticos e Análise da Situação Vacinal das crianças. No segundo semestre 

do projeto, início do ano de 2020, estavam planejadas ações de confirmação da Análise da 

Situação Vacinal, e intervenção de prevenção contra dengue e criadouros, porém, por conta 

da pandemia do COVID-19 não foi possível concluir as ações. As atividades foram realizadas 

no pátio do CEI, nas salas de aula e/ou nos sanitários para algumas práticas específicas de 

higienização das mãos e higiene bucal, três vezes por semana, nos períodos da manhã e 

tarde. Os temas foram discutidos separadamente, cada dia com uma turma diferente e nesse 

mesmo dia eram explicados a teoria e a prática com todas as crianças, assim sucessivamente 

até atingir todas as turmas. O projeto educacional foi de extrema importância para o 

aprendizado e desenvolvimento saudável dos alunos, principalmente do autocuidado. Foram 

beneficiadas 839 pessoas, sendo a higienização das mãos: 202 crianças, higiene bucal: 164 

crianças, prevenção de acidentes domésticos: pais de 270 crianças e checagem das carteiras 

de imunização: 203 crianças beneficiadas e orientadas. 

Palavras chave: Educação em saúde. Educação infantil. Enfermagem.  
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Educação sexual na escola: as infecções sexualmente transmissíveis e a 

adolescência 

Paula Munhoz de Barros1, Ana Carolina Peres Leite2, Maria Luiza Amorim Terciani3, Éric Diego 

Barioni4 

Resumo: Para promover a educação em saúde acerca dos principais tópicos sobre HIV, 

Hepatites B, C e D e Sífilis, o projeto de educação sexual em escolas foi proposto e realizado, 

sendo conduzido por meio de apresentação de slides, disponibilização de dois questionários 

que foram aplicados antes e depois da palestra, entrega de material informativo fornecido pelo 

Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Assistência Municipal Especializada da 

Prefeitura Municipal de Sorocaba, e realização de testes rápidos para detecção de IST na 

população escolar, onde os alunos foram previamente autorizados pelos pais. A realização 

dos testes foi autorizada somente pela Escola Estadual Profª Maria Imaculada Cerqueira 

Borher, localizada em Sarapuí – SP. Além da escola supracitada, mais quatro escolas 

participaram, a saber: Escola Municipal Dr. Achilles de Almeida, Escola Estadual Brigadeiro 

Tobias, Ação Comunitária Inhayba e Serviço Social da Indústria (SESI) São Roque. Ao todo 

o projeto beneficiou 732 estudantes. O trabalho buscou esclarecer as dúvidas e transmitir 

todas informações para sanar o déficit de informação existente sobre o assunto. Porém, o 

ambiente de interação, diálogo e troca entre jovens, favoreceu a obtenção de resultados 

positivos, que foram demonstrados por meio dos questionários que foram aplicados. A 

prevenção começa com a informação, e o tema: educação sexual é de extrema importância 

e fundamental para que cada vez menos tenhamos casos de IST entre adolescentes. 

Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis. Educação sexual. Educação em 
saúde. Adolescência. 
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Ensinando sobre os primeiros socorros aos cães e gatos e as boas práticas de 

prevenção de acidentes aos profissionais de estética animal 

Daniela Perucci Gogoni1, Bianca Gianola Belline Silva2, Roberto Murillo Antunes Alves Júnior3, 

Andrea Cristina Higa Nakaghi4 

Resumo: Realizou-se este projeto de extensão entre 2019 e 2020, iniciando-se por minuciosa 

pesquisa bibliográfica sobre as principais ocorrências de acidentes em banho e tosa e formas 

de prevenção, elaborou-se então material didático informativo que foi utilizado nas palestras. 

O objetivo, metodologias e resultados alcançados, seguem aqui descritos como relato de 

experiência. Visando agregar conhecimentos úteis e aplicáveis à rotina prática dos tosadores 

e banhistas formados pela Uau Escola, parceira no projeto, realizou-se 3 palestras 

presenciais, com duração média de 4 horas cada e 3 palestras “online” em tempo real com 

alunos e profissionais da Uau Escola. O conteúdo abordado nas palestras foi apresentado 

sob a forma de PowerPoint e disponibilizado em formato de apostila aos alunos, sendo 

também estendido um conteúdo resumido ao público em geral, através das mídias sociais da 

Uau Escola que divulgou o projeto e os excelentes resultados alcançados. O público alvo 

participou ativamente, trazendo dúvidas pertinentes, contando experiências vividas e 

discutindo as melhores opções para situações comuns e emergenciais ocorridas em banho e 

tosa. Desse modo, os profissionais capacitaram-se a identificar situações de risco, realizar o 

suporte à vida até socorro médico veterinário. O projeto também contribuiu positivamente à 

formação dos alunos envolvidos, agregando conhecimentos adicionais, fixando conceitos 

aprendidos e melhorando as habilidades de comunicação e didática. Adicionalmente, devido 

aos excelentes resultados alcançados no projeto, o conteúdo abordado foi incluído na ementa 

da escola parceira, e uma das alunas foi contratada para continuar ministrando as palestras 

após a vigência do referido projeto de extensão. 

Palavras-chave: Acidentes. Animais. Prevenção. Socorro. 
  

                                                      

1 Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: daniela.perucci@outlook.com 

2  Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: biancagbelline@gmail.com 

3  Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: roberto.murilloo.jr@outlook.com.br 

4  Universidade de Sorocaba (UNISO). E-mail: andrea.nakaghi@prof.uniso.br 



 

23º Epic; 18º Enex; 3º E_pibid. Sorocaba, SP. Anais [...]. Sorocaba: Universidade de Sorocaba, 2020.          123 

Esporte para todos 

Lucas Soares Nunes Pereira de Oliveira1, Vagner Reolon Marcelino2 

Resumo: O projeto ESPORTE PARA TODOS teve na sua proposta principal disponibilizar 

aos estudantes da Universidade de Sorocaba-UNISO, a oportunidade de conciliar estudos 

com prática esportiva. Assim, todas as manhãs, de segundas-feiras às sextas-feiras, o projeto 

funcionava das 08:00  às 12:00, com a possibilidade dos estudantes adquirirem por 

empréstimo para uso, bolas das mais diversas modalidades esportivas coletivas, e coletes. 

Com o empréstimo desses materiais, os estudantes sob a supervisão e orientação do 

estudante bolsista praticavam esportes. Durante o desenvolvimento do projeto foi percebido 

que determinados horários concentravam um maior número de praticantes. Em especial o 

horário das 09h20 às 11h20, sempre apresentava maior volume de participantes ao projeto. 

O projeto atendeu 42 estudantes de 42 estudantes durante o projeto.  Houve a preocupação 

do estudante/bolsista, e orientador/proponente do projeto em quantificar por área de 

graduação a participação dos estudantes, e o desenvolvimento do projeto no primeiro 

semestre, de agosto/19 a novembro/19, e fevereiro/20 a março/20. Dessa maneira no primeiro 

semestre foram 42 estudantes beneficiados, desse total, 100%.  No segundo semestre não 

foram coletados os dados do projeto devido a pandemia COVID-19. Durante o 

desenvolvimento do projeto, alguns alunos questionaram sobre a possibilidade de existir 

melhorias na infraestrutura esportiva na Cidade Universitária, aumentando a demanda de 

alunos e o incentivo ao esporte. Uma política interna de valorização da prática 

esportiva,poderá possibilitar o aumento da participação de estudantes em práticas esportivas. 

Em relação aos benefícios obtidos pelo público alvo foi possível constatar a possibilidade do 

estudante UNISO praticar uma modalidade esportiva antes, durante ou depois de suas aulas, 

trouxe uma situação satisfatória. Na área da Educação Física é bastante conhecida a ação 

de praticar um determinado esporte possibilitando diversos benefícios, sejam nos aspectos 

fisiológicos e sociais. O desenvolvimento do projeto apresentou essa situação de maneira 

clara. A integralização social de diversos cursos, das mais diversas áreas foi notada. Essa 

situação apresentou até a formação de novos ciclos de conveniência da Universidade, com a 

formatação de grupos de amizade, sendo esse relacionamento amigável criado e sustentado 

pela prática esportiva. 

Palavras-Chave: Esporte. Estudante. Prática esportiva. 
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Estratégias de conscientização sobre a preservação ambiental com enfoque 

nos aspectos que implicam na saúde única 

Nathalia dos Santos Zambon1, Maria Eduarda Guirardi Mariano2, Rodrigo Hidalgo Friciello Teixeira3 

Resumo: A conscientização da população, em especial das crianças durante a fase de 

aprendizagem, possibilita a disseminação da Educação Ambiental, inclusive dentro de casa, 

sobre os efeitos prejudiciais da degradação do Meio Ambiente, influenciando diretamente a 

saúde. Com esse objetivo, o projeto em questão foi realizado no colégio Dom Aguirre (DOM), 

na cidade de Sorocaba- SP, com alunos do 7° ano do Ensino Fundamental II. Sendo quatro 

apresentações no segundo semestre de 2019 sobre os seguintes temas: apresentação 

pessoal e adoção responsável, animais em extinção, contrabando de animais silvestres e 

zoonoses. E uma apresentação no primeiro semestre de 2020 sobre destino adequado do 

lixo. Foram realizadas apresentações de em média 40 minutos com auxílio de slides e vídeos, 

e em algumas palestras foram utilizados objetos com finalidade lúdica, como: animais 

taxidermizados, animais em formol a 10% e atividades interativas. Em seguida, foi reservado 

um tempo para as dúvidas e perguntas dos alunos sobre o tema proposto, assim como 

discussões produtivas em relação ao tema apresentado. Para a avaliação da absorção do 

conteúdo, foi aplicado um questionário antes e após a apresentação com as mesmas 

perguntas relacionadas ao tema do dia. Verificou-se que no decorrer do projeto os alunos se 

sensibilizaram com os temas, demonstrando grande preocupação com as consequências 

negativas que podemos gerar ao meio ambiente, alcançando assim uma maior consciência 

crítica sobre os temas desenvolvidos. Segundo a professora das turmas que acompanhou 

todo o projeto “Os assuntos apresentados foram muito pertinentes, pois estavam dentro da 

realidade atual do país e do mundo e principalmente dentro da realidade dos próprios alunos. 

Os alunos foram apresentando diversas curiosidades sobre o cuidado com seus animais de 

estimação, além de mudarem a percepção sobre eles e o meio ambiente, reconhecendo 

doenças que podem estar mais próximas deles do que imaginam”. 

Palavras-chave: Conscientização. Educação ambiental. Meio ambiente.  
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Grupo de produção experimental em Divulgação Científica da Universidade de 

Sorocaba (Gpex-DC Uniso) 

Monique Évelin Nunes1, Guilherme Augusto Caruso Profeta2 

Resumo: O objetivo do Grupo de produção experimental em Divulgação Científica da 

Universidade de Sorocaba (GpexDC-Uniso) consistiu em criar um ambiente experimental em 

que os estudantes de Jornalismo pudessem trabalhar temáticas pertinentes à divulgação 

científica, integrando as hard sciences (Ciências Exatas) às Humanidades, por uma 

divulgação de CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) mais humanizada e abrangente. Com 

reuniões periódicas e produção coordenada remotamente conforme a necessidade, o grupo 

foi formado por estudantes voluntários das graduações em Jornalismo e Design da instituição. 

A produção incluiu reportagens para a revista Uniso Ciência/@Sicence Uniso. Além disso, em 

parceria com o curso de Biomedicina, foi produzido um livro sobre intoxicações acidentais, 

com conteúdos elaborados por uma equipe interdisciplinar de professores da universidade 

(tanto da graduação quanto da pós-graduação), com produção de imagens e textos 

jornalísticos elaboradas e editados pelos integrantes do Gpex. Por fim, junto ao Grupo de 

Estudos em Astronomia da Uniso (GEA-Uniso), o Gpex intermediou e organizou a 

participação da universidade na 16ª edição das International Masterclasses do CERN, a 

Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, em parceria com a Universidade de São 

Paulo (USP). Estudantes do Ensino Médio de quatro colégios da região, públicos e privados, 

participaram do evento, que durou dois dias, incluindo a visita ao Instituto de Física da USP e 

uma videoconferência internacional na Uniso. Por meio desta iniciativa, alinhada à missão 

institucional da Uniso, a região de Sorocaba pode desfrutar de mais uma alternativa de acesso 

ao conhecimento científico com linguagem acessível e de utilidade pública. 

Palavras- Chave: Divulgação científica. Jornalismo científico. CT&I. 
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ISTs e Sexualidade na adolescência 

Izabella Carolina da Cruz Brazil1, Márcia Féldreman Nunes Gonzaga2, Irineu Cesar Panzeri Contini3  

Resumo: Atualmente percebe-se uma grande taxa de disseminação das Infecções Sexual 

Transmissíveis (ISTs) entre os adolescentes por falta de informações adequadas sobre os 

métodos de prevenção, outro fator é a falta de atenção sobre a temática nas escolas e na 

própria casa, com isso, vemos surgir a necessidade da educação sexual nas escolas, 

contribuindo com os alunos por meio de orientações sobre as infecções, métodos 

contraceptivos e sexualidade, aumentando o conhecimento dos mesmos sobre o assunto, 

auxiliando na redução do nível das ISTS e gravidez indesejada por falta de informações. Para 

promover uma ligação com o adolescente, o momento de ensino deve ser descontraído e 

propício para que todos tirem as dúvidas. Este projeto foi desenvolvido na E. E. Profº Flávio 

Gagliardi, na cidade de Sorocaba-SP, tendo como público-alvo os adolescentes do 8º ano do 

ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Teve como objetivo orientar sobre os riscos 

das ISTs, mostrá-las e dizer o que fazem no organismo, apresentar os diversos métodos 

contraceptivos, conscientizar sobre a importância do uso conjugado com preservativos e ouvir 

e tirar as dúvidas durante as palestras. O projeto teve duração de agosto de 2019 até julho de 

2020, com encontros semanais e visando abordar temas importantes em palestras, rodas de 

conversa e distribuição de folhetos informativos para facilitar o aprendizado e interesse dos 

adolescentes. O resultado do projeto foi satisfatório e proveitoso, conseguindo atingir cerca 

de 150 alunos da escola-alvo, onde o objetivo foi alcançado possibilitando uma boa interação 

interpessoal com os participantes e com retorno positivo dos mesmos e da secretaria da 

escola, demonstrando a importância do desenvolvimento desse conteúdo do enfermeiro para 

a comunidade. 

Palavras-chave: ISTs. Adolescentes. Saúde sexual. Prevenção. 
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Iniciação ao violão popular: uma pesquisa-ação na Uniso voltado para a 

comunidade 

Rodolfo Rosolen da Silva1, Adriano Felício da Costa2 

Resumo: O estudo de um instrumento musical através da prática em conjunto, tem 

demonstrado eficácia tanto no aprendizado como no estímulo dos envolvidos, pois consiste 

em uma pedagogia ativa que proporciona grande interação entre os participantes. Com essas 

características a presente pesquisa-ação objetivou o ensino do violão envolvendo alunos, 

bolsista, voluntários e professor. Sendo realizada no segundo semestre de 2019, na 

Universidade de Sorocaba no Campus Cidade Universitária Prof. Aldo Vannucchi, no auditório 

do Bloco D. A divulgação das aulas ocorreu por meio das redes sociais, onde o bolsista fez a 

arte do cartaz digital e contribuiu na divulgação, que atraiu diversas pessoas de diferentes 

áreas da comunidade, incluindo alunos e funcionários da Uniso. Tendo em torno de 20 

participantes da comunidade. A organização do material pedagógico privilegiou a abordagem 

sobre a prática em conjunto, com diversos níveis de conhecimento musical, desta forma, as 

aulas foram ministradas tanto para iniciantes como também para pessoas de diferentes níveis 

de conhecimento do instrumento. Está prática foi possível por meio de uma pedagógica 

colaborativa entre Professor, bolsista e voluntários, onde todos tiveram papel na regência das 

aulas. Como resultado expõe-se que as aulas foram bem dinâmicas proporcionando 

conhecimentos básicos da linguagem musical por meio da técnica idiomática violonística, por 

meio de conceitos teóricos e práticos, contribuindo na formação do público geral e também 

da comunidade acadêmica (terapia ocupacional, pedagogia, filosofia, as diversas linguagens 

artísticas e etc.), bem como a análise do papel e as competências necessárias ao professor 

de violão em grupo. 

Palavras-chave: Pedagogia Ativa. Prática instrumental. Ensino coletivo. Técnica 
violonística. 
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Iniciação musical para alunos da educação infantil no Colégio Dom Aguirre 

(Fase 2) 

Adriano Felício da Costa1; Bruno Soares de Mello2, Fabricio Santos de Moraes3, Kayrus Fernando 

Silva Vieira Batista4, Matheus Ortiz da Silva5, Rackeliese de Lima6 

Resumo: A musicalização consiste no processo de construção do conhecimento, 

despertando o prazer de ouvir música, envolvendo a movimentação, a consciência corporal, 

senso rítmico, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade. Com tais 

características a presente pesquisa-ação teve por objetivo a iniciação musical para crianças 

de 2 a 5 anos de idade, da Educação Infantil do Colégio Dom Aguirre em Sorocaba. As aulas 

foram aplicadas uma vez por semana com a duração de quarenta minutos, com cinco turmas 

de, no máximo, dezoitos alunos. O planejamento considerou itens como a estrutura física da 

sala, os materiais pedagógicos disponíveis, a idade e a quantidade de alunos por turma. 

Ressalta-se que a ação teve a participação de quatro voluntários discentes da Uniso, além da 

presença do professor regente. A dinâmica das aulas envolveu: Canto de entrada, Exercícios 

com Locomoção, Exercícios sem Locomoção, Parlendas, Cantigas de Roda, Apresentação 

de Instrumentos Musicais e Apreciação Musical, Jogos Sonoro-musicais, Atividades de 

Expressão Corporal, Relaxamento e Canto de Encerramento. Tais atividades, além dos 

processos musicais que envolvem as propriedades do som: altura, intensidade, duração e 

timbre, também contribui nos aspectos sensoriais e motores, por meio da música. A iniciação 

musical é um processo contínuo em que as atividades pedagógicas são absorvidas pelos 

alunos progressivamente. No decorrer do processo, observou-se que os alunos participaram 

ativamente das aulas, aumentaram seu nível de concentração, acuidade auditiva e 

coordenação viso-motora, além do maior desenvolvimento interativo social. 

Palavras-chave: Pedagogia ativa. Movimento corporal. Musicalização. Percepção Sonora. 
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Intervenção fisioterapêutica na prevenção de quedas em idosos 

institucionalizados 

Victor Gilberto Padilha de Freitas1, Renata Puertas Ernandes Bertozzo2 

Resumo: A queda em idosos é uma ocorrência comum e frequente, especialmente em 

instituições e casas de repouso. Existem diversos fatores biopsicossociais e fisiológicos que 

podem desencadear episódios de quedas em idosos. Dentre as principais consequências da 

queda, podemos destacar: as fraturas, o hematoma, a cegueira, o comprometimento 

funcional, a ansiedade, a depressão, o aumento da permanência hospitalar e a inabilidade 

para retornar à residência. Diminuir a incidência de quedas, assim reduzindo a taxa de 

morbidade, mortalidade, custos sociais e econômicos, através de intervenções 

fisioterapêuticas. O projeto foi desenvolvido nas instituições parceiras Vila dos Velhinhos e 

Núcleo de Saúde de Votorantim. Os pacientes selecionados foram submetidos avaliações 

fisioterapêuticas e Time Up and Go (TUG) com intuito de identificar as principais alterações 

funcionais como a fraqueza muscular, encurtamento muscular, imobilismo, alterações 

cognitivas, déficit de equilíbrio e alterações no padrão da marcha que poderiam estar 

associadas a episódios de quedas. Foi realizado um planejamento terapêutico com as 

principais intervenções fisioterapêuticas baseadas na literatura, com intuito de prevenir as 

quedas. 31 idosos participaram do estudo (27 F/ 7 M), sendo 15 idosos institucionalizados. 

Os resultados da primeira avaliação foram mensurados através do TUG, antes das 

intervenções os idosos apresentaram os seguintes resultados 36 segundos (idosos 

institucionalizados) e 17 segundos (idosos não institucionalizados). Após realizarmos as 

intervenções, os idosos foram novamente avaliados, os resultados foram 37 segundos (idosos 

institucionalizados) e 15 segundos (idosos não institucionalizados). A fisioterapia pode ser 

eficaz na prevenção de quedas e na reabilitação desses idosos. 

Palavras-chave: Fisioterapia. Quedas. Idosos. 
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Melhorando a saúde através das crianças – Propagação da importância do 

controle de doenças transmitidas por alimentos através de crianças no início 

de sua formação educacional  

Anna Cristina Vieira Robinato1, Fernanda de Oliveira Gonçalves2, Rana Zahi Rached3 

Resumo: As doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) são as principais causadoras de 

diarreias em humanos, 2ª maior causa de mortes em países em desenvolvimento e 

contabilizam morte anual de 360 mil crianças menores de cinco anos devido à diarreia, 

segundo a Organização Mundial da Saúde. O objetivo do projeto foi propagar, entre crianças 

do 2º ano do ensino fundamental, informações sobre armazenamento, higiene e preparo de 

alimentos, ensinando-os e disseminando conhecimentos fundamentais à saúde da população. 

Uma carta de apresentação foi elaborada e encaminhada às escolas da região, a EMEIF 

Albino Mariano Rodrigues, localizada em Araçoiaba da Serra – SP, permitiu a aplicação do 

projeto. Inicialmente foi realizada busca de literaturas sobre o assunto e criação questionário 

inicial, que foi aplicado a 11 crianças (de 6 a 7 anos) e os dados obtidos analisados. Observou-

se que 63,6% dos entrevistados apresentaram sintomas de DTA’s após a ingestão de algum 

alimento/água. Os resultados aferiram, segundo relato das crianças que: 100% consomem 

água sem previa filtragem, 90,9% lavam das mãos antes de manusear alimentos, 54,5% 

consomem carne mal passada, 100% lavam frutas e legumes antes do consumo, 54,5% 

consomem ovo com gema crua, 18,1% não consomem leite pasteurizado e 9,09% não sabem 

que Médicos Veterinários fazem parte da Saúde Única. Confecção de pelúcias representando 

microrganismos patogênicos, caderno de atividades e roteiro de como lavar 

legumes/verduras, mãos e verificar procedência de alimentos, foram elaborados. Contudo, 

devido às restrições impostas pela atual pandemia, novas possibilidades para conclusão do 

projeto estão em avaliação, respeitando recomendações da OMS. 

Palavras chaves: Educação infantil. Higiene de alimentos. Saúde Única. 
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Montagem de um canteiro de plantas medicinais e popularização de 

conhecimentos 

Larissa Maciel Barbosa1, Nobel Penteado de Freitas2 

Resumo: A utilização de plantas medicinais para o tratamento de doenças está presente na 

história desde as primeiras civilizações, contudo, houve uma dissipação nos conhecimentos, 

e uma redução no interesse sobre a sua utilização. Este projeto tratou da popularização dos 

conhecimentos ligados a fitoterapia. O objetivo proposto, foi e de levar o conhecimento sobre 

plantas medicinais para a comunidade por meio de visitas ao NEAS (Núcleo de Estudos 

Ambientais), e oferecimento de oficinas de divulgação. As ações focaram o público escolar e 

a população em geral, e as ações de divulgação, envolveram a exposição e a distribuição de 

mudas de plantas medicinais. A primeira exposição ocorreu no NEAS, para uma turma do 

Colégio Dom Aguirre, participante do projeto “Amazônia, verde que te quero ver”. A segunda 

exposição, foi realizada também no colégio Dom Aguirre, para uma turma do oitavo ano, 

sendo 6 grupos de 15 alunos por apresentação. Quando as exposições tiveram de ser 

suspensas, e para continuar com os objetivos do projeto e a transmissão dos conhecimentos 

sobre fitoterapia, foram elaboradas cartilhas sobre as plantas medicinais. Essas cartilhas na 

forma de “Flyers” continham informações como, as partes utilizadas, seus benefícios, suas 

contraindicações, algumas curiosidades e o nome científico das plantas. As mesmas foram 

publicadas nas redes sociais do NEAS, Instagram e Facebook, alcançando um total de 1.583 

pessoas. O projeto alcançou seu objetivo quando conseguiu contribuir para a consciência dos 

estudantes e de uma parcela da comunidade, por meio da divulgando de conhecimentos 

sobre a utilização responsável das plantas medicinais. 

Palavras-chave: Plantas medicinais. Saúde coletiva. Fitoterapia. 
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O brincar no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa 

Mateus Pedrozo Oliveira1, Daniela A. Vendramini Zanella2 

Resumo: O projeto “Confeitaria do Noel”, desenvolvido na disciplina eletiva do segundo 

semestre de 2019 na EE. Prof Altamir Gonçalves em conjunto com a professora de Língua 

Portuguesa, Telma Cristina França, teve por objetivo trabalhar práticas de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa envolvendo o brincar acerca de recursos da norma-

padrão para argumentar e defender suas próprias ideias de forma simples e divertida, através 

do trabalho em equipe. Os alunos do 6º ao 9º ano se reuniam no laboratório para dividirem as 

tarefas entre si, tarefas como: testar as receitas de cupcake e a decoração que seria feita no 

dia da eletiva. Divididos em equipes, toda semana, os alunos alternavam entre as atividades. 

Ao final do semestre, os cupckaes foram produzidos e vendidos no ambiente que os alunos 

montaram. No 1º semestre de 2020, cada aluno pôde escolher uma disciplina eletiva a seu 

gosto. Porém, com o início da pandemia, não foi possível desenvolver as atividades propostas 

nas eletivas. Dessa forma, tivemos que desenvolver atividades por meios digitais apenas. 

Essas atividades deveriam ser acessíveis mesmo aos alunos com poucos recursos. Visando 

às habilidades propostas para o semestre, procuramos desenvolver atividades dinâmicas por 

vídeo, que poderiam ser executadas em grupo pelos alunos ao verem os vídeos. Embora o 

processo criativo tenha sido muito bom, o retorno dos alunos foi difícil em vista das 

dificuldades impostas pela pandemia e do acesso limitado de vários alunos, saberemos com 

mais clareza como foi participar dessa atividade quando aos poucos retornarmos as aulas 

presenciais. 

Palavras-chave: Brincar. Ensino-aprendizagem. Língua portuguesa. 
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Oficina de Animais Peçonhentos 

Tassia Aparecida Alves Lopes1, Thiago Simon Marques2 

Resumo: Um dos grandes obstáculos para conservação dos escorpiões, aranhas e serpentes 

é a imagem negativa que a população em geral possui destes grupos, muito dessa má fama 

é atribuída à falta de informação. Estes grupos de animais são classificados como 

peçonhentos. Animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno e têm condições 

naturais para injetá-la em presas ou predadores. Os acidentes por animais peçonhentos, 

especialmente os acidentes ofídicos, foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) na lista das doenças tropicais negligenciadas que acometem, na maioria das vezes, 

populações pobres que vivem em áreas rurais. Com o objetivo esclarecer a importância 

ecológica desses animais para o meio ambiente, este projeto realizou oficinas e postagens 

em redes sociais abordando informações básicas das espécies possibilitando que as pessoas 

tenham consciência das medidas a serem tomadas em caso de acidentes com animais 

peçonhentos. Um kit com os materiais disponíveis no Museu de Zoologia da UNISO foi 

preparado de maneira a dar suporte para as atividades do projeto. O kit contém fichas 

explicativas adotando uma linguagem didática de maneira a facilitar a compreensão do público 

e espécimes  demonstrativos (animais peçonhentos). Esses kits foram aplicados em seis 

momentos diferentes em escolas (Colégio Dom Aguirre; Grupo de escoteiros, EMEIF Prof. 

Joaquim da Silveira Santos). Além disso, foram realizadas diversas postagens de fichas com 

informações sobre animais peçonhentos nas redes sociais do NEAS/UNISO. Obteve-se um 

grande retorno superando a proposta inicial do projeto, com um público de 300 pessoas entre 

elas adultos e crianças. Durante as explicações ficou evidente a falta de conhecimento que 

as pessoas detêm sobre animais peçonhentos, fato que evidencia a importância deste 

trabalho. 

Palavras-chave: Serpentes. Escorpiões. Educação ambiental. Meio ambiente. 
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Plantão psicológico na Delegacia da Mulher de Votorantim-SP 

Juliana Rosado Alencar1, Andressa Melina Becker da Silva2 

Resumo: O tema do trabalho teve como base o Acolhimento Psicológico, objetivando acolher 

e orientar, bem como alívio, apoio e promoção de saúde mental a vítimas de violência. O 

projeto foi realizado na Delegacia de Defesa da Mulher de Votorantim, sendo atendidas 141 

pessoas e aprovado pelo Comitê de Ética 15/09/2019 Pesquisa com parecer número 

3.575.719. Foi desenvolvido com a orientação (supervisão semanal), em formato de Plantão 

Psicológico, conduzido pela bolsista e voluntárias do projeto, todas alunas do curso de 

Psicologia da Universidade de Sorocaba. As pessoas atendidas relatavam maior bem-estar, 

diziam se sentir acolhidas e muitas, percebendo a importância do acompanhamento 

psicológico neste momento de sofrimento, retornavam na delegacia para dar seguimento aos 

atendimentos. Caso houvesse necessidade as vítimas eram encaminhadas para a Clínica de 

Psicologia da Uniso para um acompanhamento de psicoterapia. Infelizmente, devido a 

pandemia mundial de COVID-19, os atendimentos precisaram ser suspensos. Como no 

primeiro semestre de 2020 o Conselho Federal de Psicologia ainda não permitia que 

estagiários de Psicologia atendessem de forma online, apenas profissionais formados, não 

havia possibilidade de dar continuidade ao projeto. Houve alguns momentos de discussão 

teórica, mas não a prática em si. Segundo relatos dos funcionários da instituição e da própria 

delegada que autorizou o projeto, todos sentiram muito, pois perceberam a diferença que o 

acolhimento psicológico fazia para todos ali, inclusive para os colaboradores. Houve a 

oportunidade de uma construção de um perfil profissional das estagiárias, onde foi possível 

aprender a embasar os atendimentos na ciência, empatia e sem julgamentos. 

Palavras-chave: Psicologia. Acolhimento psicológico. Delegacia de defesa da mulher. 
Violência contra a mulher. Saúde mental. 
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Práticas educativas de saúde para surdos 

Amanda Alarcon Idalgo1, Maria Ângela de Oliveira Oliveira2, Irineu César Panzeri Contini3 

Resumo: A educação de saúde para surdos é muito importante, pois são poucos os 

profissionais de saúde atuantes nos diferentes tipos de serviços que possuem o domínio da 

linguagem de sinais, conseqüentemente dificultando o acesso a de informações aos surdos 

se torna limitado e falho. Objetivo: levar informações sobre saúde e bem estar aos surdos de 

uma maneira clara, objetiva, dinâmica, sendo o objetivo específico: estimular o auto cuidado 

e a consciência sobre hábitos de vida saudáveis, alimentação adequada, a importância da 

prática de exercícios físicos, orientá-los sobre doenças crônicas (como hipertensão, diabetes, 

dislipidemia, entre outras), doenças adquiridas e fazer com que a população surda se sinta 

acolhida e se sinta capaz de se cuidar e cuidar das pessoas a sua volta com consciência e 

coerência. Método: este projeto foi desenvolvido na Associação do Amor Inclusivo localizada 

no Município de Sorocaba- SP, que é um local destinado a promoção de qualidade de vida e 

inclusão social da população surda em qualquer faixa etária, sendo este o publico alvo do 

projeto. As orientações e abordagens foram realizadas por meio de oficinas/ reuniões 

quinzenais, onde nos reuníamos na Associação dentro do horário proposto (período da tarde) 

e eram realizadas dinâmicas, apresentação de matérias educativos e ilustrativos, conversa e 

troca de informações/ experiências (por meio da Língua Brasileiras de Sinais). O resultado 

final foi extremamente satisfatório, os participantes e suas famílias relataram grandes 

mudanças nos hábitos de vida, foi possível promover mais auto cuidado a cada um deles, foi 

possível esclarecer inúmeras dúvidas relacionadas aos assuntos abordados e pude transmitir 

aos alunos surdos da Associação grande parte do conhecimento teórico que construímos 

dentro do curso de Enfermagem. 

Palavras-chave: Surdos. Autocuidado. Saúde. Hábitos saudáveis. Conscientização. 
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Programa cão-guia: divulgando e orientando sobre a importância da aceitação 

do cão nos estabelecimentos públicos 

Thainá de Brito Vieira1, Flávia de Camargo2, Júlia Ferreira Salles3, Andrea Cristina Higa Nakaghi4 

Resumo: O cão-guia é um cão selecionado e adestrado que dá autonomia aos deficientes 

visuais e o auxilia nas atividades do cotidiano, contribuindo com a inclusão social e 

estimulando um convívio saudável entre os cães e os seres humanos. Devido à falta de 

informação que refere-se a lei sobre a aceitação do cão-guia nos estabelecimentos; a 

realização e a aplicação do projeto teve como objetivo divulgar o programa cão-guia do 

Instituto Magnus abordando a importância do cão-guia para o deficiente visual, o papel das 

famílias socializadoras e pontuar a importância da aceitação do cão-guia em 

estabelecimentos públicos e privados. Foi realizado um levantamento bibliográfico de acordo 

com a proposta para a elaboração do material informativo distribuído durante as 

apresentações. Foi feita a participação em eventos como o Vet Experience, Estimação e no 

Pátio Cianê Sorocaba. Foi abordado públicos variados; além de transmitir informação foi 

realizado um levantamento se há conhecimento sobre o assunto abordado; com isso o público 

se beneficiou conhecendo o programa e como poderiam engajar na missão do instituto 

Magnus, além do conhecimento sobre a lei que assegura a obrigatoriedade de aceitação dos 

cães em fase de socialização e como cão-guia propriamente dito. Foi realizado uma live 

através do Facebook, onde foi abordado informações sobre o programa, a importância do 

cão-guia e como participar; foram beneficiados alunos e deficientes visuais. Apesar da 

paralisação devido a pandemia a informação a respeito da importância do cão-guia foi 

transmitida ao público-alvo de acordo com os objetivos propostos. 

Palavras-chave:  Cão-guia. Inclusão. Famílias socializadoras. 
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Programa de Saúde Animal Veterinário nos Bairros 

Ana Laura Monteiro Worms de Campos1, Gabriel Gouveia de Sá2, Lilian Kirsch Dias3 

Resumo: O acompanhamento médico veterinário de pequenos animais é imprescindível para 

saúde pública, pois cães e gatos são examinados adequadamente, além de esclarecer 

dúvidas pertinentes dos tutores em relação ao cuidado desses pets, realizando a prevenção 

de zoonoses. Os encontros do projeto foram realizados em eventos da Seção de Proteção e 

Bem-Estar Animal da Prefeitura de Sorocaba, com o objetivo de conscientizar sobre a 

importância da castração para evitar possíveis patologias e diminuir a população de animais 

de rua; vacinação e posse responsável; e em como esses fatores influenciam diretamente no 

bem-estar animal. Foi elaborado um panfleto com informações sobre vacinação ética de cães 

e gatos; além dos benefícios da castração de machos e fêmeas e também havia uma 

exposição de endo e ectoparasitas informando os tutores.  Com o propósito de coletar 

informações sobre o público, os alunos desenvolveram um questionário realizado de forma 

verbal. O questionário abordou no caso de o entrevistado possuir animais, número de animais, 

se os animais eram castrados, a opinião do entrevistado sobre castração em fêmeas ser 

realizada antes ou após o 1º cio e por fim a possibilidade de os tutores utilizarem drogas 

anticoncepcionais em fêmeas. Concluiu-se, uma conexão entre alunos e tutores, que ocorreu 

na maioria das vezes, devido à exposição dos parasitas, onde houve o interesse na relação 

à sua saúde e de seu animal. Também foi constatado que o uso de anticoncepcional em 

fêmeas era recorrente e seus tutores não possuíam conhecimento dos malefícios causados 

pela droga à saúde desses animais. 

Palavras-chave: Bem-estar animal. Castração. Pequenos animais. Prevenção. 
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Promoção em saúde no autocuidado infantil/adolescência 

Milena do Nascimento Vieira1, Letícia Spinola Ayres Ribas2, Márcia Feldreman Nunes Gonzaga3 

Resumo: A promoção em saúde deve se iniciar desde a infância, este conhecimento pode 

repercutir tanto nos seus hábitos cotidianos quanto nos de seus pais/responsável. Tendo 

conhecimento destas boas práticas há grandes chances de se obter uma redução nos índices 

de morbidade infantil, melhorando assim sua qualidade de vida. Realizar promoção em saúde 

no autocuidado, sendo como objetivo específico: orientar as crianças e adolescentes a gerar 

hábitos de autocuidado e higiene, o motivando, a colocar em prática todo conhecimento 

adquirido respeitando as possibilidades e limites do corpo, através da interação dos mesmos 

com as alunas do Curso de Enfermagem da Universidade de Sorocaba- UNISO. Este projeto 

foi desenvolvido em uma escola privada no Município de Sorocaba-SP. O público alvo foram 

adolescentes e crianças regularmente matriculadas na escola no ano de 2019 a julho de 2020. 

As orientações e abordagens dos temas aconteceram em encontros semanais  com as 

crianças presentes no local por meio de dinâmicas e roda de conversa facilitando o 

aprendizado dos participantes O resultado do projeto foi satisfatório, onde o objetivo foi 

alcançado, tendo relatos positivos declarados  pelos  pais e diretoria da escola dos 

participantes, possibilitando uma boa relação interpessoal também com os participantes do 

projeto, sendo um instrumento essencial para um enfermeiro, contribuindo também na 

formação dos alunos desenvolvendo a capacidade de comunicação com as diversas faixa 

etárias. 

Palavras-chave: Bem-estar da criança. Autocuidado. Adolescente. Criança. 
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Qualidade de vida no trabalho para colaboradores: intervenção no Programa 

Unisaúde 

Thaís de Oliveira Paes1, Lilian de Fatima Zanoni Nogueira2 

 

Resumo: O objetivo do projeto foi realizar o acompanhamento dos funcionários 

administrativos da Fundação Dom Aguirre atuando diretamente na saúde do trabalhador. 

Sendo desenvolvidas para esse trabalho as atividades de acompanhamento da ginástica 

laboral, adaptação dos postos de trabalho em relação à ergonomia, acompanhamento de 

funcionários com deficiência e elaboração de informativos com temas de saúde e qualidade 

de vida. A ginástica laboral atua principalmente na prevenção das lesões ocupacionais e tem 

grande importância nas questões relacionais, emocionais, proporcionando a otimização da 

coordenação, concentração, autoestima e aumentando assim, a capacidade produtiva no 

trabalho. Em relação à ergonomia, foram realizadas as adaptações dos postos de trabalho a 

fim de adequar esse ambiente, junto às orientações posturais. O acompanhamento dos 

funcionários com deficiência realizado de forma a adaptar o ambiente para o melhor 

aproveitamento da atividade, oferecendo as orientações necessárias também para a equipe 

do setor. Informativos e matérias foram realizadas visando levar conhecimento sobre 

prevenção de doenças, orientações posturais, lazer, sono e qualidade de vida. No decorrer 

do projeto, algumas intercorrências ocorreram, cessando as atividades do Unisaúde, 

seguimos com a elaboração de um artigo científico intitulado como “O papel do fisioterapeuta 

nas ações ergonômicas e sua influência na qualidade de vida dos funcionários”. O projeto 

cumpriu com todos os seus objetivos atuando de maneira direta na qualidade de vidas dos 

funcionários e demonstrando a importância e a eficiência de programas como esse em 

ambientes empresariais. 

Palavras-chave: Funcionários administrativos. Intervenção. Qualidade de vida. Saúde do 
trabalhador. 
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Projeto relações públicas nas escolas 

Letícia Festa Molina Rodrigues1, Mariana Bacci Nobrega2, Mércia Segala Bruns3 

Resumo: O projeto Relações Públicas nas Escolas – RP nas Escolas - tem como objetivo 

promover capacitação profissional aos estudantes do ensino médio das escolas públicas e 

particulares, por meio de oficinas ministradas por estudantes de Relações Públicas da 

Universidade de Sorocaba, além de contribuir para o desenvolvimento de competências e 

habilidades dos graduandos em Relações Públicas. Estruturado seguindo modelo de oficina, 

o projeto propôs a realização presencial das intervenções em três escolas parceiras sobre os 

temas: “Planejamento e Organização de Eventos”, “Imagem e posicionamento de personas 

nas redes sociais” e “Fotografia Institucional”. O projeto configurou-se em etapas e, a partir 

do levantamento teórico para construção de roteiros das oficinas, foi possível o 

desenvolvimento de artigos científicos apresentados no Epcom Júnior e Encontro Senac de 

Comunicação Integrada (2019). Outras etapas contemplaram o agendamento das oficinas 

nas escolas com elaboração de cronograma, engajamento de voluntários, planejamento da 

comunicação e Mensuração de Resultados. A oficina piloto sobre “Fotografia Institucional” foi 

aplicada na Escola Estadual Prof. Marco Antonio Mencacci, localizada no bairro da 

Aparecidinha, na cidade de Sorocaba/SP, beneficiando 44 alunos e envolvendo seis alunos 

voluntários. A preparação digital do conteúdo das oficinas de “Planejamento e Organização 

de Eventos” e “Imagem e posicionamento de personas nas redes sociais” foi desenvolvido, 

porém, com o início da pandemia pelo Covid 19, as oficinas presenciais nas escolas foram 

suspensas tendo em vista a necessidade de isolamento social. 

Palavras-chave: Relações públicas. Transformação social. Comunicação.  
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Roda de conversa: conscientização de gestantes sobre a Toxoplasmose, 

orientar quem gera 

Ana Beatriz Rosa1; Bianca Zoschke Levy2, Caroline Mendes do Prado3, Lilian Mara Kirsch Dias4 

Resumo: A Toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma Gondii, 

sendo bastante comum em países tropicais. O projeto de extensão foi realizado na cidade de 

Sorocaba e Tietê, no período de agosto de 2019 a agosto de 2020, nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), com o objetivo de informar mulheres gestantes e agentes de saúde sobre a 

Toxoplasmose e desmistificar que o felino é o maior causador da doença, levando conforto 

para gestantes através de conhecimento. Durante um ano foram realizadas dez reuniões, 

divididas em três encontros nas UBS na cidade de Tietê e sete encontros nas UBS da cidade 

de Sorocaba. Para isso foi criado um banner educativo com imagens e dados sobre a doença 

e um questionário com perguntas objetivas utilizado como método de avaliação de 

conhecimento das gestantes e agentes. Com as respostas das questões presentes no 

questionário, foi possível notar a falta de conhecimento dessas pessoas sobre o assunto. E 

após a roda de conversa, os questionários foram distribuídos novamente e ficou evidente que 

o conhecimento foi absorvido devido a presença de respostas corretas. Com todos os 

questionários preenchidos, foram beneficiadas 119 pessoas, sendo a maioria mulheres de 20 

a 45 anos, da população carente e agentes de saúde. 

Palavras-chave: Gestantes. Felino. Toxoplasmose. Gravidez. 
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E_PIBID – PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – UNISO/CAPES 

A apreciação da contação de histórias através da plataforma Meet 

Camila Barbagalo1, Bianca Brunetti2, Bruna Vaz3, Gabriela Munhoz4, Tânia Cristina dos Santos Boy5  

Resumo: O presente trabalho visa compreender a apreciação da Contação de Histórias feita 

através da Plataforma Digital devido ao momento de isolamento vivido durante a 

pandemia. No âmbito do Programa Residência Pedagógica, promovido pela Capes, em 

parceria com a Universidade de Sorocaba, a pesquisa ocorreu com alunos do 6º. ano do 

Ensino Fundamental da Escola Estadual Izabel Rodrigues Galvão, no mês de novembro 

de 2020. Como objetivo, procurou-se compreender a potencialidade da apreciação da 

Contação de Histórias realizada através da Plataforma Digital. Para tanto, pesquisou-se a sua 

relação com a infância visando compreender a contribuição da Arte para o desenvolvimento 

infantil em apresentações digitais. A metodologia utilizada na pesquisa foi a Pesquisa-ação 

com abordagem qualitativa. Para tanto, realizou-se apresentações de Contação de Histórias 

em ambiente virtual com o público infantil e logo após uma Roda de Conversa para coletar as 

impressões pessoais de cada estudante. Ao final, pode-se considerar que a Contação de 

História é prática essencial na Educação e que contribui para o desenvolvimento da criança 

que pode apreciar e fruir a Arte. Contar histórias, ainda, mostrou-se possível através da 

Plataforma Digital. 

Palavras -chave: Contação de histórias. Plataforma digital. Ensino fundamental. 
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A fruição estética do Teatro Lambe-lambe na vídeo-apresentação 

Davi Lima1, Antônio Anderson dos Santos2, Tânia Cristina dos Santos Boy3  

Resumo: A presente pesquisa analisa a possibilidade de fruição estética do Teatro de 

Animação Lambe-lambe realizada numa vídeo-apresentação, pois essa era a única forma de 

se realizar uma apresentação teatral devido a pandemia do Corona vírus. A pesquisa ocorreu 

com estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Maria Helena Grazzi Bonadio durante o 

mês de novembro de 2020. O trabalho tinha por objetivo compreender a possibilidade da 

fruição estética do Teatral de Animação Lambe-lambe realizada através da vídeo-

apresentação. Assim, buscou-se compreender a contribuição da fruição Estética na formação 

do educando como espectador do teatro. A metodologia utilizada na pesquisa foi a Pesquisa-

ação com abordagem qualitativa. Para tanto, realizou-se vídeo-apresentações do Teatro de 

Animação Lambe-lambe disponibilizada pelo onDrive e posteriormente uma coleta de 

depoimentos com as percepções do público participante através do aplicativo WhatsApp. Ao 

final da pesquisa, pôde-se considerar que a fruição estética do Teatro de Animação Lambe-

lambe é possível acontecer mesmo através da tecnologia digital e que pode contribuir para a 

formação estética do educando através da vivência da arte e sua relação com a 

vida promovendo um diálogo entre as linguagens artísticas e a expressão do inventário 

individual de cada um ao ver-se a si mesmo na sua relação com o outro. 

Palavras-chave: Teatro de animação. Estética. Plataforma digital. 
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Atividades assíncronas na pandemia: o lúdico como parte integrante do 

processo de ensino-aprendizagem  

Vanessa Figueiredo1, Agnes C. Alves2, Amanda C. Bueno3, Caroline G. Freires4, Gabriel H. 
Carreri Mauá5, Ingryd M. Araújo6, Julia Thais O. Pedroso7, Mariana R. Bonfim8, Natalia R. Fogaça9, 

Tamires Akemi M. Onary10, Maria Angélica L. Carneiro11   

Resumo:“Atividades assíncronas na pandemia: o lúdico como parte integrante do processo de 

ensino-aprendizagem” é um relato de experiência de uma sala de educação básica, da Rede 

Municipal de Ensino de Sorocaba. Nesse formato de Atividades Não Presenciais (ANP) no 

contexto da pandemia COVID-19, em 2020, fez-se necessário usar a tecnologia a favor da 

aprendizagem, buscando atividades mais dinâmicas e atrativas para alcançar as 

habilidades propostas. O objetivo foi avaliar o retorno dos discentes a partir das atividades lúdicas 

desenvolvidas de forma assíncrona, em parceria com alunos do curso de Pedagogia da 

Universidade de Sorocaba e que fazem parte do Programa da Capes Residência Pedagógica 

2020. Em conjunto com as habilidades do Currículo Paulista e BNCC para o planejamento das 

Atividades Não Presenciais, foram compartilhadas pelos alunos residentes, algumas atividades 

lúdicas enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem de uma sequência específica: 

Contação de História com Atividades de Interpretação e Produção Textuais, Jogos Matemáticos, 

Arte e Alfabetização. As ações permitiram que os residentes participassem de uma etapa do 

processo de ensino a distância, vivenciando desafios e superações de ambos os lados: o desafio 

dos profissionais de educação ao planejar atividades assíncronas que sejam atrativas e alcancem 

os objetivos propostos e dos discentes, em aprender com as Atividades Não Presenciais, em um 

formato diferente, em seus lares, com ou sem a presença de um adulto. Os resultados, mesmo 

que parciais, indicam que o trabalho remoto de forma lúdica alcança os objetivos propostos e 

tornam as atividades dinâmicas e atrativas. 

Palavras-chave: Atividades assíncronas. Atividades lúdicas. Ensino-aprendizagem.  
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Estratégias educacionais criativas na pandemia na E. M. Getúlio Vargas  

Alessandra de Gois Almeida Geroldi1, Monise Cristina Porcer de Oliveira2, Marcelo Francisco Killian3, 
Stephanie da Silva Souza4, Juliana de Almeida Affonso5, Jéssica Caroline Santos Bueno6, Aline 
Virginia Pontes Bertolli7, Anna Julia Dias Fonseca de Brito8, Antônia Sheila Rodrigues Duarte9, 

Fabiana Cirera Crespo10, Hellen Cristini Fachini Moreira11, Maria Angélica Lauretti Carneiro12 

Resumo: Apresentado como parte do processo de formação dos licenciandos do curso de 

Pedagogia da Universidade de Sorocaba, no âmbito do Programa Residência Pedagógica da 

Capes, este trabalho éum relato de caso que aborda o ensino remoto no nível fundamental. 

Já que nos encontramos em situação de isolamento social, devido à pandemia, novas formas de 

apresentar os conhecimentos aos alunos foram exigidas, sem que nenhuma criança ficasse 

excluída do processo de ensino-aprendizagem. Estratégias educacionais criativas na 

pandemia nos mostram todo o esforço empregado pelos docentes para atingir a totalidade dos 

alunos em sua formação e para se estabelecer com eles uma comunicação significativa. 

Objetivamos aqui mostrar como se desenvolveu, ao longo desse período, um trabalho com as 

plataformas do Google Classroom, além das Atividades Não Presenciais (ANPs), desenvolvidas 

de forma estruturada e com supervisão dos profissionais envolvidos. Para acompanhar o avanço 

dos alunos, o Whatsapp se mostrou uma ferramenta importante nesse processo, pois permitiu dar 

um feedback e tirar as eventuais dúvidas em tempo real. Além disso, o uso do e-mail foi necessário 

àqueles alunos sem acesso às plataformas, ou mesmo para a comunicação com os pais, como 

também não se deixou de lado as ANPs impressas utilizadas para poder englobar 100% dos 

alunos. As plataformas se mostraram excelentes recursos, pois constituem um ambiente on-line 

que centralizou todo o processo de trocas para a construção do conhecimento. 

Palavras chave: Residência pedagógica. Estratégias criativas. Atividades remotas. Pandemia. 
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Gênero textual: contos maravilhosos em época de pandemia: 

as ANPs (Atividades Não Presencias)  

Zulmira Freitas de Paula1, Carolina dos Santos Hadade2, Daniela O. Antunes Ribeiro3, Graciele Maria 

Barbosa da Silva4, Jennifer Cristina Morais5, Maria Júlia Gonçalves6, Mayara Kelly Almeida Moura7, 

Mayra Caroline Nunes Marques8, Thainá Maturana de Oliveira9, Maria Angélica Lauretti Carneiro10  

Resumo: O presente projeto está sendo desenvolvido pelas residentes do programa 

Residência Pedagógica da Capes e Universidade de Sorocaba, em uma escola da Rede 

Municipal de Ensino de Sorocaba, com alunos dos 3º ano fundamental. Tem como norte a 

elaboração de Atividades Não Presenciais (ANPs) abordando o gênero textual Contos 

Maravilhosos, visando a que os educandos consigam identificar os elementos organizacionais 

e estruturais dos contos maravilhosos e a finalidade de tais textos. Para isso, serão 

elaboradas planilhas contendo a explicação das atividades, cartolinas, lápis de cor, tesoura e 

cola. O celular servirá para captura de imagens e envio das atividades remotas para 

posterior análise e correção. Nessa etapa do projeto, o gênero já foi apresentado aos alunos 

durante o mês de novembro e feita a distinção entre contos maravilhosos e contos de fadas. 

Foram trabalhados os contos: A ervilha e a princesa, João e Maria e o Gato de Botas. Por 

esse motivo, as residentes farão duas atividades com o texto Gato de Botas: um jogo como 

complemento e também como instrumento de avaliação da aprendizagem por parte dos 

educandos. 

Palavras-chave: Residência pedagógica. Atividades não presenciais (ANPs). Gênero 
Contos de fadas 
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O processo criativo da escultura e a educação estética através da vídeo-aula 

Isabela Raszl1, Juliana Fernandes2, Taís Lima3, Tânia Cristina dos Santos Boy4  

Resumo: Esta pesquisa buscou compreender a contribuição do processo criativo vivido nas 

aulas de Arte ao se criar uma escultura proposta numa vídeo-aula para a Educação Estética 

dos educandos. O trabalho foi desenvolvido com estudantes do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Geraldo Espírito Santo Fogaça de Almeida no mês de novembro de 2020, O 

objetivo do trabalho era compreender a contribuição do processo criativo proposto numa 

vídeo-aula de Arte para o desenvolvimento da Educação Estética durante a experimentação 

e análise do estudante do Ensino Fundamental, anos finais, com diferentes materiais na 

criação de uma escultura. A metodologia utilizada na pesquisa foi a Pesquisa-ação com 

abordagem qualitativa. Para isso, na realização da pesquisa, gravou-se uma vídeo-aula 

disponibilizada através do YouTube e solicitou-se a cada estudante a criação artística de uma 

escultura registrada por meio da fotografia e postada no onDrive. Ao término da pesquisa foi 

possível compreender a valorosa contribuição do processo de criação de uma escultura com 

materiais reutilizáveis para a Educação Estética de cada indivíduo através da experiência 

vivida em Artes Visuais. 

Palavras-chave: Artes visuais. Escultura. Ensino fundamental. Plataforma digital. 
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