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Apresentação
A Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-USP) iniciou suas atividades
como unidade de ensino e pesquisa da principal universidade da América Latina, no ano de
2005. Uma das maiores unidades da USP, com mais de 270 docentes, 5000 alunos, e cerca
de 200 funcionários, a EACH tem como objetivo o desenvolvimento acadêmico e tecnológico
em praticamente todas as grandes áreas do conhecimento, com um enfoque integrador e
inovador. São 10 cursos em nível de graduação e 11 programas de pós-graduação stricto
sensu, em temas transversais do conhecimento, para a formação de profissionais capazes de
lidar com um mundo em rápida transformação.
A EACH também é transformadora de conhecimento. A pesquisa científica da EACH
culminou na publicação de mais de 370 artigos científicos no último ano, frente aos pouco
mais de 70 produzidos no primeiro ano de vida da unidade. Tal crescimento, bem superior ao
do próprio número de pesquisadores na unidade, ilustra o sucesso de nossa unidade na
implantação de novas linhas de pesquisa, novas infraestruturas, e criação de novas redes
colaborativas, nestes pouco mais de 10 anos de investimento e árduo trabalho. Somam-se a
estes dezenas de colaborações internacionais oficializadas e muitos prêmios dedicados por
instituições externas a pesquisadores da unidade.
Tal proeza em produzir conhecimentos de alta qualidade e variedade naturalmente
resultaria na organização de um evento científico multidisciplinar de excelência, organizado
pela Comissão de Pesquisa da EACH. O evento da Semana de Ciência e Tecnologia SIICUSP de 2016 será composto por 69 comunicações orais, 12 mini-cursos focais, 4 mesas
de discussão, 1 colóquio, além de distintas atividades de cultura e extensão universitária.
É com grande prazer que, como presidente da Comissão de Pesquisa da EACH,
convido o leitor a fazer uma imersão cuidadosa em cada elemento que compõe a vastidão do
conhecimento que vem sendo produzido em nossa "unidade-universidade", nas páginas que
seguem. Desejo que o aprendizado fruto das investigações aqui apresentadas se materialize
em uma transformação positiva da maneira de se pensar, e de se agir.
Finalmente, agradeço imensamente aos colegas funcionários, pesquisadores, e
alunos, pelo apoio dado à realização deste evento. Dedico agradecimento especial aos
membros da comissão organizadora, sem os quais este excelente trabalho jamais poderia se
concluir.

Prof. Dr. Diego A. Falceta Gonçalves
Presidente da Comissão de Pesquisa da EACH

SEMANA DA CIÊNCIA 2016
27 a 29 de setembro de 2016, de 9h às 22h

PROGRAMAÇÃO: 27 de setembro de 2016
LOCAL
AUDITÓRIO
VERDE

HORÁRIO
10h - 11h

CATEGORIA
PALESTRA

ATIVIDADE
Cerimônia de abertura da Semana da Ciência 2016 e 24º SIICUSP.

TEMA: Vivências de Biodanza.
Ministrante: Maria Cláudia Gatto Cardia, prof. da Universidade Federal da Paraíba/UFPB.
Inscrições até o dia 26/09, pelo e-mail: gattocardia@usp.br

SALA DE
DANÇA DO
CEPAF

10h15 - 12h

MINICURSO 1

SAGUÃO
TITANIC
Prédio I 1

11h às 13h
Almoço
14h às 18h

24º SIICUSP

SALA 155
Prédio I 1

11h - 13h

MINICURSO 2

TEMA: Conhecendo e cultivando orquídeas.
Ministrante: Antônio Azeredo Coutinho Neto, mestrando em Botânica pela USP.
Inscrições até o dia 26/09, pelo e-mail: antonioacneto@biologo.bio.br

11h - 12h30

MINICURSO 3
(1º encontro)

TEMA: Uso de animais em pesquisa científica.
Ministrantes: Prof. Dra. Fabiana S. Evangelista, Cynthia R. Muller, Anna Laura V. Américo,
Vanessa Cristina F. Lima e Bruno Vecchiatto.
Inscrições até o dia 26/09, pelo e-mail: fabiana_evangelista@yahoo.com.br

AUDITÓRIO
VERMELHO

SAGUÃO
TITANIC
Prédio I 1
AUDITÓRIO
VERDE

12h - 14h

14h - 18h

SEMANA
DE ARTE E
CULTURA DA CCEX
MESA DE DEBATE
1

Exposição de pôsteres (Expositores do número 01 ao 76)

ATIVIDADE CULTURAL

As Olimpíadas 2016 e os demais megaeventos esportivos realizados no Brasil na presente década:
estudos realizados no GIEL/USP/CNPq. Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha EACH-USP.

SALA 220
Prédio I 1

SALA 220
Prédio I 1

SALA 219
Prédio I 1

14h30 - 16h

16h30-18h

14h30-16h15

COMUNICAÇÃO
ORAL
1

1) TEMA: Delimitação taxonômica das planárias terrestres de Geoplana (Geoplanidae,
Platyhelminthes). Ministrantes: Ana Laura Almeida e Fernando Carbayo.
2) TEMA: A pesquisa brasileira em história da ciência na Revista Brasileira de História da Ciência
(1985-2015). Ministrantes: Adriano Agricio Alves e Thomás Augusto Santoro Haddad.
3) TEMA: Avaliação de um Sistema de Wetland Construído Intensificado Aplicado ao Tratamento
de Esgoto Sanitário. Ministrantes: Helisson Henrique Borsato de Andrade e Marcelo Antunes
Nolasco.
4) TEMA: Superexpressão de FAM3B/PANDER inibe a morte e promove aumento da migração
celular na linhagem de células tumorais da mama MDA-MB-231. Ministrantes: Izabela D. S.
Caldeira, Raphael M. de A. R. da Cruz, Viviane A. N. C. Dantas, José E. Belizário e Humberto
Miguel Garay-Malpartida.
5) TEMA: Efeito da progesterona na expressão de genes envolvidos no estresse oxidativo em
células beta pancreáticas e a relação entre a concentração de progesterona e estado redox no
plasma de gestantes: abordagens para o estudo do diabetes gestacional. Ministrantes: Nathália
R. Borçari, Jeniffer F. Santos, Anna Karenina Azevedo-Martins e Viviane A. Nunes.

COMUNICAÇÃO
ORAL
2

6) TEMA: Variabilidade pretérita da porção oeste do Atlântico Sul e relações com o Oceano
Austral e CO2 atmosférico. Ministrantes: Marília de C. Campos, Cristiano M. Chiessi, Ines Voigt,
Alberto R. Piola, Henning Kuhnert e Stefan Mulitza.
7) TEMA: Célula combustível microbiana aplicada ao tratamento de vinhaça: remoção de matéria
orgânica, nitrogênio e geração de energia. Ministrantes: Vitor Cano e Marcelo Antunes Nolasco.
8) TEMA: Mudanças pretéritas na circulação do Atlântico: lições do passado para um mundo em
aquecimento. Ministrantes: Cristiano M. Chiessi, Stefan Mulitza, Grasiane L. Mathias, Marília de
C. Campos, Patrícia J. Viana, Rodrigo da C. Portilho-Ramos, Stefano Crivellari e Yancheng Zhang
9) TEMA: A Escola de Arte de Beuron e o Mosteiro de São Bento de São Paulo: estudo dos
motivos decorativos. Ministrante: Rosangela Aparecida da Conceição.
10) TEMA: Valoração de Serviços Ecossistêmicos prestados por um Wetland Construído no
Campus da USP. Ministrantes: Luciano da Rocha Correa, Helisson Henrique Borsato de Andrade
e Marcelo Antunes Nolasco.

COMUNICAÇÃO
ORAL
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11) TEMA: Entropia dependente do tempo do modelo de Watts Strogatz. Ministrantes: Helder L.
Casa Grande e Masayuki O. Hase.
12) TEMA: A elaboração de protocolos para o cultivo in vitro de espécies com dificuldade de
produção de mudas in vivo. Ministrantes: Antônio Azeredo Coutinho Neto e Gilmar Roberto
Zaffari.
13) TEMA: Duas fases de anomalia positiva de precipitações sobre a Amazônia durante o Heinrich
Stadial. Ministrantes: Stefano Crivellari, Henning Kuhnert, Christoph Häggi, Rodrigo da Costa
Portilho Ramos, Cristiano Mazur Chiessi, Yancheng Zhang, Enno Schefuß e Stefan Mulitza.
14) TEMA: Gestão de Resíduos Orgânicos na cidade de São Paulo como arena de disputa.

14h3016h15

SALA 219
Prédio I 1

16h30-18h

COMUNICAÇÃO
ORAL
3
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LAB. DE
QUÍMICA
TÊXTIL

14h - 18h

MINICURSO 4

SAGUÃO
TITANIC
Prédio I 1

18h - 19h
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19h - 21h
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Ministrantes: Amanda Cseh e Sylmara Lopes F. G. Dias.
15) TEMA: Turismo sustentável e a materialidade dos serviços de hospedagem. Ministrantes:
Yuli D. Volpi e Sônia Regina Paulino.
16) TEMA: Influência da preocupação ambiental na decisão de compra dos estudantes da
EACH/USP. Ministrantes: Wellyngton Tadeu Ribeiro Labes, Felipe Pinto da Silva, Gustavo
Ribeiro de Almeida, Thiago Guido Vieira Ribeiro, Vitor Henrique Lamas dos Santos e Matheus
Anjos de Lima.
17) TEMA: Viabilidade do Carbon Capture and Storage (CCS) enquanto estratégia de mitigação
das mudanças climáticas. Ministrantes: Yuli Della Volpi e André Felipe Simões.
18) TEMA: A estratégia do Bairro Amigo do Idoso aplicada aos bairros do Brás e da Mooca:
ambiência e construção da cidade para envelhecimento ativo. Ministrantes: Bibiana Fabre, Maria
Luisa T. Bestetti, Marisa A. Domingues, Luiza P. Schrempp, Renan R. Almeida, Jéssica Bandeira
e Sarah C. Oliveira.
19) TEMA: Política de Turismo: análise do projeto de 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento
Turístico Regional em Minas Gerais. Ministrante: Guilherme Augusto Pereira Malta.
20) Políticas públicas de lazer: perfil dos frequentadores de um parque em Manaus/AM.
Ministrante: Ticiana Oliveira.
TEMA: Tingimento com corantes e pigmentos naturais em têxteis.
Coordenadores: Dra. Ticiane Rossi, Dra. Silgia Costa e Dra. Sirlene Costa.
Ministrantes: Patrícia Muniz da Silva e Nelson Barros Trindade.
Inscrições até o dia 26/09, pelo e-mail: ticiane@usp.br

ATIVIDADE CULTURAL

21) TEMA: Violência contra a pessoa idosa: dados coletados com usuários da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo. Ministrantes: Bibiana Fabre, Amanda Lopes Miranda, Dulcinéia
Rebecca Cappelletti Nogueira, Laís Cristina Barbosa dos Santos, Luiza Perez Schrempp e Maria
Aparecida Borim.
22) TEMA: A ameaça está em toda parte: o jornalismo e o imaginário do risco. Ministrante:
Denise Gomes.
23) TEMA: Efeitos das aulas de Educação Física Escolar no ensino fundamental sobre o controle
inibitório e atenção seletiva. Ministrantes: Paulo Estevão Franco, Cayque Brietzke, Ricardo Yukio
Asano e Flávio Oliveira Pires.
24) TEMA: Estudo e caracterização de enzimas oxidorredutases produzidas por fungos
filamentosos. Ministrantes: Fábio de Souza Garcia, Carla Montanari Mergel e Felipe S.

SALA 219
Prédio I 1

SALA 220
Prédio I 1

19h - 21h

19h - 21h

COMUNICAÇÃO
ORAL
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Avaliação noturno: 27/09 Luiz Henrique

Chambergo.
25) TEMA: Riscos à saúde humana e ambiental em relação ao uso do protetor solar.
Ministrantes: Amanda Kanashiro, Mariana Valério, Marília Simão, Marina Valério, Nicole Silva e
Helene Mariko Ueno.
26) TEMA: Um método analítico para o estudo de perturbações em torno de buracos negros de
Schwarzschild. Ministrantes: Wayner de Souza Klën e Carlos Molina Mendes.
27) TEMA: Amostragem fortuita para balanceamento de fatores em planejamentos de
experimentos. Ministrantes: Marcelo Lauretto, Rafael Stern, Kari Morgan, Margaret Clark e Julio
Stern.
28) TEMA: Deus ajuda quem cedo madruga? História do valor do trabalho como discurso: uma
desconstrução biológica. Ministrantes: Carlos Alberto de Cicco Ferreira Filho e Mário Pedrazzoli
Neto.
29) TEMA: Análise do efeito da superexpressão de HSP27 humana na longevidade de
Saccharomyces cerevisiae. Ministrantes: José Ribamar dos Santos Ferreira-Júnior e Vittoria de
Lima Camandona

PROGRAMAÇÃO: 28 de setembro de 2016
LOCAL
AUDITÓRIO
VERDE

HORÁRIO
10h - 13h

SAGUÃO
TITANIC
Prédio I 1

10h às 13h
Almoço
14h às 18h

SALA 116
Prédio I 1

11h - 12h30

SAGUÃO
TITANIC
Prédio I 1

12h - 14h

AUDITÓRIO
VERDE

14h - 18h

Laboratório
de softwares
especiais 1
Ciclo Básico

SALA 233
Prédio I 1

SALA 119
Prédio I 1

14h - 16h

14h - 18h

14h30-16h

CATEGORIA
MESA DE DEBATE
2

24º SIICUSP

MINICURSO 3
(2º encontro)

SEMANA
DE ARTE E
CULTURA DA CCEX
MESA DE DEBATE
3

MINICURSO 5

MINICURSO 6

COMUNICAÇÃO
ORAL
7

ATIVIDADE
TEMA: Políticas Municipais de Promoção da Atividade Física de Lazer.
Coordenador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco.

Exposição de pôsteres (Expositores do número 77 ao 147)

TEMA: Uso de animais em pesquisa científica.
Ministrantes: Prof. Dra. Fabiana S. Evangelista, Cynthia R. Muller, Anna Laura V. Américo,
Vanessa C. F. Lima e Bruno Vecchiatto.

ATIVIDADE CULTURAL

TEMA: Ácidos graxos: funções, aplicações e história.
Coordenadora: Prof. Dra. Anna Karenina Azevedo-Martins.
TEMA: Introdução a análise de imagens com ImageJ.
Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Ferreira Ramos.
Ministrante: Dr. Mauro César Cafundó de Morais.
Inscrições até o dia 26/09, pelo e-mail: mauroccm@gmail.com
TEMA: A pesquisa científica na arena internacional.
Coordenador: Prof. Dr. Amaury Patrick Gremaud (FEA-RP/PROLAM - USP).
Ministrante: Beatriz Walid de Magalhães Naddi - PROLAM/USP.
Inscrições até o dia 26/09, pelo e-mail: bwnaddi@gmail.com
1) TEMA: O mito educacional chileno: qualidade e desenvolvimento. Ministrante: Franco
Alejandro López Marín.
2) TEMA: Necessidades e desejos de um corpo andrógino: um olhar no vestuário de moda.
Ministrantes: Stephan Maus e Francisca Dantas Mendes.
3) TEMA: Mapeamento dos determinantes estruturais da proteína Rtg2p, envolvidos na
sinalização retrógrada e no envelhecimento de Saccharomyces cerevisiae. Ministrantes: Rafaela
Maria Rios-Anjos, Vittoria de Lima Camandona, Lucas Bleicher, José Ribamar Ferreira-Júnior.
4) TEMA: Programas Públicos de Atividade Física e Qualidade de Vida: um estudo sobre os

14h30- 16h

COMUNICAÇÃO
ORAL
7

SALA 119
Prédio I 1
16h30-18h

SALA 203
Prédio I 1

SALA 203
Prédio I 1

14h30-16h

16h30-18h
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ORAL
8
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9

COMUNICAÇÃO
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grupos de ginástica da Prefeitura Municipal de Valinhos/SP. Ministrantes: Caroline G. de Melo e
Reinaldo Pacheco.
5) TEMA: Multiparadigmas e a Teoria da Fragmentação de Políticas Públicas. Ministrantes:
Patricia Mendonça e Erica Aparhyan Stell.
6) TEMA: Programas públicos de atividade física e lazer em espaços não formais de educação:
comparando as experiências das cidades de Valinhos/SP e Jundiaí/SP. Ministrantes: Caroline
Giolo de Melo, Tatiani Ribeiro e Prof. Dr. Reinaldo Pacheco.
7) TEMA: Possibilidades didáticas e metodológicas do uso de canções na Educação e Divulgação
das Ciências. Ministrantes: Vitor Martins Menezes, Giuliana Coutinho Vitiello, Luís Paulo de
Carvalho Piassi et al.
8) TEMA: Reflexões sobre a formação de professores exigida em escolar públicas de SP para a
atuação com alunos surdos no Ensino das Ciências. Ministrantes: Isabela Zanoni Morgado e
Márcio Hollosi.
9) TEMA: Responsabilidade Social na Cadeia dos Fornecedores de Vestuário de Moda: Estudo de
múltiplos casos. Ministrantes: Rita de Cássia Lopes Moro e Francisca Dantas Mendes.
10) Estratégias de mitigação das emissões decorrentes da movimentação de aeronaves no Gru
airport. Ministrantes: Dominique Mouette, Aletea Madacki, Nivea Pizzolito e André Felipe Simões.
11) TEMA: Inovação na identificação de risco de internação e acompanhamento de idosos
assistidos em Pronto Socorro. Ministrante: Cleide Cristiane do Nascimento.
12) TEMA: Por que Abrir uma Avenida? Uma análise sobre a visão dos frequentadores do
Programa Paulista Aberta aos Domingos. Ministrantes: Lalumy de Oliveira, Mariane Cristina de
Carvalho Silva e Theily Yuka Ikeda.
13) TEMA: Interdisciplinaridade na pesquisa em turismo e meio ambiente. Ministrante: Filipe
Vieira de Oliveira.
14) TEMA: Um estudo de caso sobre genes compartilhados e mais representativos para bactérias
do gênero Xanthomonas. Ministrantes: Vivian Mayumi Yamassaki Pereira, Giovani de Sousa
Leite, Priscilla Koch Wagner e Luciano A. Digiampietri.
15) TEMA: Identificação de inibidores seletivos da ciclofilina D humana com potencial
neuroprotetor em terapia para esclerose múltipla. Ministrantes: Fábio Pereira e José Ribamar dos
Santos Ferreira Júnior.
16) TEMA: Traje de dança e suas especificidades na criação e desenvolvimento para figurino de
dança. Ministrantes: Pétala Tainá de Oliveira de Souza e Francisca Dantas Mendes.
17) TEMA: A acidificação dos oceanos como consequência das mudanças climáticas.
Ministrantes: Nádia C. Pontes e André Simões.
18) TEMA: Migração da Zona de Convergência Intertropical sobre o Atlântico desde o Último
Máximo Glacial. Ministrantes: Rodrigo da Costa Portilho Ramos, Cristiano Mazur Chiessi e

SALA 203
Prédio I 1

AUDITÓRIO
VERMELHO
SAGUÃO
TITANIC
Prédio I 1
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17h-19h

18h-19h
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Stefan Mulitza.
19)
TEMA: Avaliação ambiental e econômica comparativa de sistemas descentralizados de
tratamento de esgoto doméstico. Ministrantes: Juliana Dalia Resende, Marcelo Antunes Nolasco
e Sérgio Almeida Pacca.
20) TEMA: Uma breve história da publicidade no Brasil: Um campo social em busca de sua
autonomia relativa. Ministrante: Eric Anacleto Ribeiro.
21) TEMA: Efeito de um Programa de Exercício Físico na Bateria de Avaliação Frontal em Idosos
com Alzheimer. Ministrantes: Bruno N. Ferreira, Emmanuel D. de S. Lopes, Isadora F. Henriques,
Marina de M. Coelho e Flávia G. de M. Coelho.
TEMA: O que nasce na universidade? Diálogos sobre Permacultura e o meio.
Coordenadora: Bárbara Mazzetti, mestranda em Estudos Culturais pela EACH-USP.

ATIVIDADE CULTURAL

SALA 119
Prédio I 1

19h - 21h

MINICURSO 7
O
(1 . encontro)

TEMA: Do Largo da Banana ao Baixo Augusta: as metamorfoses do Carnaval de Rua da cidade
de São Paulo.
Ministrantes: Prof. André Simões e Dumara Regina de Lima.
Inscrições até o dia 26/09, pelo e-mail: afsimoes@usp.br

AUDITÓRIO
VERDE

19h - 22h

MESA DE DEBATE
5

TEMA: Gestão do uso público para o lazer e turismo dos parques urbanos e das unidades de
conservação em São Paulo.
Coordenador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco.

COMUNICAÇÃO
ORAL
11

22) TEMA: As ocupações das escolas estaduais em São Paulo: Conflitos entre a educação não
formal e formal. Ministrante: Tatiani Ribeiro.
23) TEMA: Efeito das condições meteorológicas na qualidade do ar da Região Metropolitana de
São Paulo. Ministrantes: Flávia Noronha Dutra Ribeiro, Luana Antunes Tolentino de Souza, Delhi
Teresa Paiva Salinas, Jacyra Soares, Amauri Pereira de Oliveira e Regina Maura de Miranda.
24) TEMA: Estados e potencialidades corporais em processos artísticos no lazer: Explorando
particularidades dos encontros de música corporal “Fritura Livre” em São Paulo - SP. Ministrante:
Bárbara Mazzetti.
25) TEMA: A importância da exposição temporária como ferramenta de aproximação entre o
público e os Museus. Ministrante: Ana Paula Rosa Rodrigues.
26) TEMA: Atividade Física e Lazer na Cidade de São Paulo: Um enfoque sobre os parques

AUDITÓRIO
VERMELHO

19h - 21h

urbanos públicos. Ministrante: Rosangela Martins de Araujo Rodrigues.
27) TEMA: Efeito da Biodanza no nível de estresse de estudantes universitários. Ministrantes:
Maria Cláudia Gatto Cardia, Clélia Maria Martins Pereira e Fátima Caromano.

SALA 103
Prédio I 1

19h - 21h
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28) TEMA: Avaliação de remoção de toxicidade em esgoto sanitário tratado por meio de wetlands
construídos híbridos. Ministrantes: Neildes de Souza Santana, Helisson Henrique Borsato,
Renata Colombo e Marcelo Antunes Nolasco.
29) TEMA: Distribuição das hortaliças e frutos orgânicos no município de São Paulo.
Ministrantes: Amanda Evangelista Lopes dos Santos, Bianca de Olim Bloise, Carolina Luana
Gilgen Gonçalves et al.
30) TEMA: Modelo de epiderme in vitro a partir de células-tronco mesenquimais: estudo da
biologia da pele e perspectivas para a compreensão do desenvolvimento de doenças.
Ministrantes: Jeniffer Farias dos Santos, Nathalia Ruder Borçari, Mariana da Silva Araújo e
Viviane Abreu Nunes.
31) TEMA: Impermevest: um agente contra quedas. Ministrantes: Luiza Perez Schrempp, Camila
Souza Silva e Leslier Buch de Souza Arruda.
32) TEMA: Classificação dos corantes naturais têxteis: natureza química e processo de
tingimento. Ministrantes: Patrícia M. dos S. Silva, Rayana S. de Queiroz, Ticiane Rossi e
Maurício de Campos Araújo.
33) TEMA: Desenvolvimento de um padrão laboratorial para análise de isótopos estáveis de
carbono e oxigênio e sua aplicação na reconstituição da termoclina do Atlântico Sul durante os
últimos 125.000 anos. Ministrantes: Patrícia Junia Viana, Cristiano Mazur Chiessi.

Avaliação noturno: 28/09 Luiz Renato e Rafael Promomenzio
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TEMA: Gestão de Projetos com Project Model Canvas.
Ministrantes: Prof. Dr. Edmir Parada Vasques Prado e Profa. Dra. Mônica Mancini, PMP.
Inscrições até o dia 22/09, pelo e-mail: monmancini@gmail.com
TEMA: Uso de animais em pesquisa científica.
Ministrantes: Prof. Dra. Fabiana S. Evangelista, Cynthia R. Muller, Anna Laura V. Américo,
Vanessa Cristina F. Lima e Bruno Vecchiatto.

ATIVIDADE CULTURAL

TEMA: Atuação do profissional de Educação Física na área da saúde.
Coordenador: Paulo Estevão Franco, mestrando em Ciências da Atividade Física pela EACHUSP.
TEMA: Do Largo da Banana ao Baixo Augusta: as metamorfoses do Carnaval de Rua da cidade
de São Paulo.
Ministrantes: Prof. André Simões e Dumara Regina de Lima.
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ATIVIDADE CULTURAL: Danças Circulares.
Ministrante: Prof. Rosângela Martins de Araujo Rodrigues.
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TEMA: Crimes ambientais sob o aspecto técnico-científico: da denúncia à punição.
Ministrante: Luciano da Rocha Correa, pós-doutorando da EACH/USP.
Inscrições até o dia 26/09, pelo e-mail: rocha_2549@hotmail.com
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Avaliação noturno: 29/09 – Marcelo Cordeiro

1)
TEMA: A adesão dos EUA e da China ao Acordo de Paris no contexto de mitigação das
mudanças climáticas. Ministrantes: Henrique Sala Benites, André Felipe Simões.
2)
TEMA: Combustíveis alternativos para termelétricas: emissão de gases de efeito estufa e
geração de energia elétrica. Ministrantes: Karine Zortea da Silva, Renata Colombo.
3)
TEMA: Os caminhos da capoeira: do código penal a patrimônio cultural. Ministrantes:
Andressa Marques Siqueira.
4)
TEMA: Infância roubada? O brincar e o lúdico em zonas de conflito. Ministrante: Fernanda
Lopes Sortanji.
5)
TEMA: A qualidade da comunicação dos longevos no transporte público na RMSP.
Ministrantes: Luiz Henrique Vieira da Silva, Jéssica Renata Feitosa Bandeira e Dominique
Mouette.
6)
TEMA: Dificuldades e necessidades dos idosos no transporte público de São Paulo e
Região Metropolitana. Ministrantes: Luiz Henrique Vieira da Silva, Jéssica Renata Feitosa
Bandeira e Dominique Mouette.
7)
TEMA: Um estudo de caso sobre erros de anotação em genes exclusivos de bactérias do
gênero Xanthomonas. Ministrantes: Priscilla Koch Wagner, Guilherme Duarte Mattos, Vivian
Mayumi Yamassaki Pereira e Luciano Antonio Digiampietri.
8)
TEMA: Políticas Públicas e atividades de reuso do descarte têxtil na região metropolitana
do Rio de Janeiro. Ministrantes: Welton Fernando Zonatti, Gabriela Sousa Ribeiro, Estevão
Cristian da Silva Leite, Fábio Soares da Silva e Júlia Baruque-Ramos.

ATIVIDADE CULTURAL: Encerramento com a Bateria Bandida.
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Delimitação taxonômica das planárias terrestres de
Geoplana (Geoplanidae, Platyhelminthes)
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As planárias terrestres (Platyhelminthes, Tricladida) são vermes de vida livre que habitam
principalmente florestas úmidas. O gênero tipo da subfamília Geoplaninae (exclusiva da
região Neotropical) é Geoplana, que inclui atualmente apenas três espécies: Geoplana
vaginuloides (Darwin, 1844); Geoplana chita Froehlich, 1956 e Geoplana pulchella Schultze
& Müller, 1857, que apresentam em comum a presença de fibras longitudinais
parenquimáticas [1]. A morfologia externa da espécie tipo do gênero, Geoplana vaginuloides,
da cidade do Rio de Janeiro, foi descrita por Darwin [2], mas o paradeiro do espécime tipo é
desconhecido. Vários autores reestudaram e atribuíram sete padrões de coloração dorsal a esta
espécie [3]. No entanto, dados moleculares sugeriram que ao menos dois padrões não são
coespecíficos, tornando necessária a revisão do gênero a fim de conferir estabilidade
nomenclatural às espécies de Geoplana [1]. Reestudamos os espécimes mencionados na
literatura das três espécies nominais e realizamos coletas adicionais. A anatomia e histologia
foram examinadas a partir de cortes histológicos com microscópio ótico. Análises
filogenéticas também foram realizadas, com sequências do gene mitocondrial Citcromo
Oxidase I e do gene nuclear Fator de Elongação-1-α, de forma individual e concatenados, sob
os critérios de parcimônia e máxima verossimilhança. Nossos resultados indicam que (a)
Geoplana é um grupo monofilético; (b) G. pulchella é monofilética; (c) G. chita é, na
verdade, formada por duas espécies e (d) sob o nome G. vaginuloides existem pelo menos 10
espécies.
Palavras-chave: Geoplaninae, taxonomia, morfologia, filogenia.
Trabalho financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
[1] Carbayo, F.; Álvarez-Presas, M.; Olivares, C. T.; Marques, F. P. L.; Froehlich, E. M. & Riutort, M. 2013.
Molecular phylogeny of Geoplaninae (Platyhelminthes) challenges current classification: proposal of taxonomic
actions. Zoologica Scripta 42: 508-528.
[2] Darwin, C. 1844. Brief descriptions of several terrestrial planariae, and of some remarkable marine species,
with an account of their habits. Quart. Jour. Micros. Soc. 91(2): 209-214.
[3] Marcus, E. 1952. Turbellaria brasileiros (10). Bol. Fac. Fil. Ci. Letras, Univ. São Paulo, Zool. 17: 5-187.
Endereços para correspondências. A.L. Almeida, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP:
03828-000, E-mail: ana.laura.santos@usp.br ou ana_laura_xp@hotmail.com
F. Carbayo, EACH-USP, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-000, E-mail: baz@usp.br
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A pesquisa brasileira em história da ciência na Revista
Brasileira de História da Ciência (1985-2015)
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A História das Ciências é um discurso científico nascido na França ilustrada no século
XVIII[1]. Como disciplina, ganha impulso no mundo no início do século XX tendo como
precursor o historiador da ciência George Sarton[2]. No Brasil começa com os trabalhos de
pesquisadores isolados até 1960, somente a partir dessa década torna-se parte do ensino
universitário como disciplina. E na década de 70 institucionaliza-se no sentido de formação de
grupo de pesquisadores [2]. Porém, é no começo da década de 80 que a História da Ciência
(HC), como campo científico, começa a alargar seus passos, na América Latina e no Brasil,
por meio da criação de sociedades e, principalmente, de revistas especializadas nessa área.
Em 1982 é funda a Sociedade Latino-Americana das Ciências e das Tecnologias e
posteriormente a Revista Quipu – Revista latino-americana de Historia e las Ciências y la
Tecnología, começando a circular em 1984[3]. O Brasil funda, em 1983, a Sociedade
Brasileira de História da Ciência (SBHC) e, em 1985, a conhecida atualmente como Revista
Brasileira de História da Ciência (RBHC). Com a SBHC esperavam-se institucionalizar o
campo de HC no domínio acadêmico brasileiro [4]. Além de promover a publicação de artigos
científicos de ponta no campo de HC, a revista pretendia estimula-la e implantá-la nos cursos
de formação científica. Desse modo, a análise sobre a incorporação do estudo em história da
ciência nos cursos de formação científica, após a criação da SBHC e RBHC, é um dos nossos
objetivos. Além disso, realizou-se um estudo analítico bibliográfico da pesquisa em HC a
partir dos textos publicados pelo periódico, entre 1985 e 2015. A partir de levantamento
sistemático de todo o material publicado na revista, criaram-se duas categorias de
classificação e análise de seus artigos: 1. Artigos referentes à história da ciência no Brasil ou
no exterior; 2. Artigos referentes à história das ciências humanas ou exatas e naturais. As
variações desses números ao longo do tempo foram interpretadas à luz da bibliografia sobre a
institucionalização da área no País. Verificou-se que as publicações no periódico não deram
muita ênfase à historiografia da ciência brasileira se comparada com a dada à exterior. De
modo parecido, as ciências naturais e exatas possuem mais trabalhos publicados na revista.
Palavras-chave: história da ciência no Brasil, RBHC, institucionalização.
Apoio: Universidade de São Paulo, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
[1] FIGUERÔA, S. F. de M. (Org). Um olhar sobre o passado: história das ciências na
América Latina. Campinas, SP: Imprensa Oficial, 2000.
[2] BASSALO, J. M. F. A importância do estudo da história da ciência. Revista da SBHC, n.
8. P. 55-66, 1992.
[3] SILVA, M. R. B. da. História e historiografia das ciências latino-americanas: Quipu
(1984-2000). Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro. v. 7, n. 1, p. 47-57,
2014.
[4] MOTOYAMA, S. (Org). Prelúdio para uma história: ciência e tecnologia no Brasil. São
Paulo: Edusp, 2004.
Autor correspondente A. A. Alves, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-000,
E-mail: adriano.agricio.alves@usp.br
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Avaliação de um Sistema de Wetland Construído
Intensificado Aplicado ao Tratamento de Esgoto Sanitário
Helisson Henrique Borsato de Andrade1, Marcelo Antunes Nolasco1,2.
1

2

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, EACH-USP, São Paulo, SP
Docente de Gestão Ambiental e Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade EACH-USP, São Paulo, SP

Os sistemas de tratamento por Wetlands Construídos (WC) são alternativas favoráveis do
ponto de vista de operação, com menores demandas tecnológicas para sua implantação e
eficiência e elevada no tratamento secundário de águas residuárias, favorecendo sua aplicação
na realidade de países em desenvolvimento [1][2].
Entretanto, os WC convencionais podem requerer maiores áreas para instalação e muitas
vezes não apresentam a remoção de nutrientes esperada, seja por problemas de operação ou
por limitações tecnológicas.
Este fato tem conduzido a realização de estudos visando a melhoria do desempenho quanto a
remoção de nitrogênio e fósforo, por exemplo, e também a redução da área de demanda,
através da mecanização ou insumos, são os chamados WC intensificados (do inglês Enhanced
Constructed Wetlands)[3].
A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo o desenvolvimento e avaliação do potencial
de melhoria do desempenho de um sistema de wetland construídos através da utilização de
etapa areada artificialmente. Esta modificação visa a redução da área de implantação e
aumento da eficiência na remoção de nitrogênio total, para tanto também estão sendo
analisadas as necessidades energéticas, estruturais e consequentemente custos adicionais
relacionados.
O sistema estudado é composto por uma sequência de: (TS) Tanque séptico; (A) Wetland
construído de fluxo livre com aeração, (D) Decantador secundário e (WC) Wetland construído
de fluxo vertical subsuperficial afogado, operado com vazão média de 1,5m³/dia implantado
no CTH-Poli (Centro de Tecnologia Hidráulica e Recursos Hídricos da Escola Politécnica)
atendendo a parcela do esgotamento da moradia estudantil da Cidade Universitária da USP.
Como resultados gerais tem-se a remoção média ao final do tratamento de 98,3±4,9% de
remoção de matéria orgânica em termos de DQO (Demanda Química de Oxigênio),
47,9±11% na remoção de nitrogênio total e 28,7±37,1% de remoção de fosforo total, a
redução média na contagem de Coliformes Totais foi de 5,5 unidades logarítmicas e de E. coli
média de 5,6 unidades logarítmicas.
Palavras-chave: wetlands construídos, tratamento de esgotos, sistemas descentralizados de
tratamento de esgotos.
[1] VYMAZAL, J. Constructed Wetlands for Wastewater Treatment: A Review. Anais 12th World Lake
Conference: 965-980 (2008) 965-980.
[2] WU, H. et al. Bioresource Technology A review on the sustainability of constructed wetlands for wastewater
treatment: Design and operation. Bio. Tech. 175. (2015) 594–601.
[3] FONDER, N.; HEADLEY, T. The taxonomy of treatment wetlands: A proposed classification and
nomenclature system. Eco. Eng., 51, (2013) 203–211.
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A adesão dos EUA e da China ao Acordo de Paris no
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O presente trabalho pretendeu compreender, tendo por base as negociações internacionais
focadas em mudanças climáticas, qual o impacto da adesão de China e Estados Unidos ao
Acordo de Paris, resultado último da COP 21, realizada em Paris, em novembro e dezembro
de 2015, e ratificado por 195 Partes (países no jargão da ONU) durante evento na ONU em
abril de 2016. Por se tratar de um tema recente, artigos científicos são escassos, portanto, este
trabalho tomou por base, principalmente, as informações presentes nos inventários nacionais e
nas INDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas Pretendidas) de ambos os países,
além de dados disponíveis nas bases de dados da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre a Mudança do Clima (UNFCC, na sigla em inglês), e do World Resources Institute
(WRI).
Partiu-se de um entendimento dos principais pontos do Acordo de Paris, em especial, no que
tange à meta manter o aumento da temperatura média global a menos de 2 oC acima dos níveis
industriais e promover esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 oC acima dos níveis
pré-industriais, e como as metas definidas pelas Partes em suas respectivas INDCs se adequam
ao atingimento desta meta. Em seguida, apresenta-se uma análise quali-quantitativa a respeito
de como China e Estados Unidos contribuem no cenário global de emissões de gases do
Efeito Estufa (GEE), seus históricos no delineamento do Protocolo de Quioto, e como
ocorreu, geopoliticamente, a adesão destes países – os 2 maiores emissores globais de GEE –
ao Acordo do Clima. Por fim, através de um exercício de análise preliminar de sensibilidade,
foi possível depreender que as metas definidas por ambos são representativas, com um
potencial de reduzir entre 14,45% e 15,98% as emissões globais de GEE, em 2030, com base
no ano de 2005. Verificou-se também que estes patamares de redução não são suficientes para
que a supracitada meta de temperatura seja atingida, ou seja, mesmo com o Acordo de Paris
plenamente satisfeito, não se coibiriam mudanças climáticas catastróficas e perigosas para a
vida na Terra.
Palavras-chave: mudanças climáticas, Acordo de Paris, mitigação de emissões, gases de efeito
estufa, INDCs
[1] China. Enhanced Actions on Climate Change: China’s Intended Nationally Determined
Contributions. Department of Climate Change. Beijing, 2015.
[2] T. Fransen et al. A Closer Look at China’s New Climate Plan (INDC). WRI, 2015.
[3] UNFCCC. Adoption of the Paris Agreement. Conference of the Parties. Proposal by the
President, Draft Decision / CP.21. Paris, 2015.
[4] UNFCCC. Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an
update. Conference of the Parties. CP.22. Marrakech, 2016.
[5] United States. Intended Nationally Determined Contribution – U.S. Cover Note INDC and
Accompanying Information. 2015.
Autor correspondente. H. S. Benites, USP/POLI, E-mail: hsbenites@usp.br / hsbenites@gmail.com
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Efeito da progesterona na expressão de genes envolvidos
no estresse oxidativo em células beta pancreáticas e a
relação entre a concentração de progesterona e estado
redox no plasma de gestantes: abordagens para o estudo
do diabetes gestacional
Nathália Ruder Borçari1, Jeniffer Farias dos Santos1, Anna Karenina Azevedo-Martins1 e
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O diabetes gestacional (DG) é uma condição definida como a intolerância a
carboidratos e hiperglicemia, com início no segundo trimestre da gravidez. Trabalhos
desenvolvidos por nosso grupo mostraram que a progesterona (PG), um hormônio cuja
concentração aumenta consideravelmente na gestação, é capaz de causar a apoptose de células
β pancreáticas por um mecanismo molecular que envolve o estresse oxidativo, o que poderia
contribuir para o desenvolvimento do DG e refletir na incapacidade materna em responder à
maior demanda por insulina. Por outro lado, estudos mostram que o estriol, que apresenta
propriedades antioxidantes per se, é capaz de proteger a célula β pancreática contra a
apoptose induzida por oxidantes. Assim, sugerimos que o balanço hormonal da gestação possa
estar relacionado ao estresse oxidativo e ao desenvolvimento e/ou progressão do DG. Embora
os efeitos da PG já tenham sido associados ao estresse oxidativo, pouco se sabe sobre o
mecanismo molecular envolvido em sua ação que contribui para a morte das células β
pancreáticas. Nesse sentido, os objetivos desse projeto são investigar o efeito da PG na
expressão de genes relacionados ao estresse oxidativo e defesa antioxidante em células β
pancreáticas RINm5F, bem como avaliar, no plasma de gestantes, com ou sem diagnóstico de
DG, a presença de marcadores do estado redox. As células RINm5F foram tratadas com PG
0,1, 1,0 e 10 µM por 6 ou 24 h. Após esses períodos, o RNA total foi extraído e o cDNA
obtido por transcrição reversa. A expressão gênica foi avaliada por PCR Array usando-se o kit
RT² Profiler™ PCR Arrays. Na segunda vertente do projeto, será avaliada, no plasma de
gestantes, com ou sem diagnóstico de DG, a presença dos marcadores do estado redox: SOD e
CAT, os conteúdos de GSH, MDA e •NO, bem como a imunodetecção de Hspa1a. Foi
verificado que a PG modulou a expressão dos marcadores de estresse oxidativo e de defesa
antioxidante: Hspa1a, Gpx6, Duox1, Hmox1, Prdx4 e Scd1, em pelo menos uma das
concentrações, nos dois períodos de incubação. Esse projeto visa colaborar para a melhor
compreensão da patogênese do DG, abrindo perspectivas para o desenvolvimento de
estratégias de prevenção e tratamento da doença fundamentadas no estado redox das
gestantes.
Palavras-chave: diabetes gestacional, estresse oxidativo, estado redox, progesterona
Bolsista de CAPES – modalidade mestrado
Autor correspondente. R.B,Nathália, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-
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Superexpressão de FAM3B/PANDER inibe a morte e
promove aumento da migração celular na linhagem de
células tumorais da mama MDA-MB-231
Izabela Daniel Sardinha Caldeira1 ; Raphael Marques de Almeida Rosa da Cruz1; Viviane
Abreu Nunes Cerqueira Dantas1; José Ernesto Belizário.1; Humberto Miguel GarayMalpartida.1.
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FAM3B é uma citocina, inicialmente denominada de PANDER (PANcreatic DERived factor),
pertencente a nova família de citocinas chamada de FAM3 1. Algumas similaridades
estruturais entre FAM3B e FAM3C/ILEI suportam a hipótese, de que FAM3B também estaria
envolvida na progressão tumoral2. Dados do nosso grupo demonstraram que o FAM3B é
expresso por tumores de próstata e de mama e que a superexpressão deste gene, em células da
linhagem tumoral de próstata (DU145), promove a proteção da morte celular nestas células3.
Por esta razão, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar o papel do FAM3B na progressão
tumoral em células tumorais da mama (MDA-MB-231), utilizando um modelo de
superexpressão. A viabilidade celular e a apoptose foram avaliados por MTT e fragmentação
de DNA mediante estimulação prévia das células com agentes citotóxicos. A expressão
gênica dos genes da família Bcl-2 foram quantificados por RT-PCR em tempo real e Western
Blot. A atividade de caspase -3 foi mensurada usando ensaio fluorimétrico. Adicionalmente, a
migração celular e a capacidade de indução de tumores in vitro, foram mensuradas através dos
ensaios de Fechamento da Ferida e de Crescimento em Agarose, respectivamente. No modelo
in vivo, foram utilizados camundongos da linhagem Balb/c nude para inferir capacidade de
formação e invasão tumoral, além do potencial migratório. Foram feitas análises
Histopatológica e Imunohistoquímica dos tumores provenientes dos animais. Comparações
entre a viabilidade celular e a fragmentação de DNA induzida por TNF-α (+Cicloheximida),
Estaurosporina e Peróxido de Hidrogênio, indicaram proteção do FAM3B à morte celular.
Esta proteção foi acompanhada do aumento da expressão dos membros anti-apoptóticos da
família Bcl-2 (Bcl-2 e Bcl-xL), com diminuição da atividade proteolítica da caspase -3. O
FAM3B, também foi capaz de promover migração e aumento da capacidade de indução de
tumores, observados in vitro. Em concordância, a superexpressão do FAM3B, foi capaz de
aumentar o volume tumoral o número de vasos sanguíneos, potencial de invasão e de
metástase, observados in vivo, com aumento de Bcl-2 nos tumores FAM3B. Estes resultados
demonstram, que além da proteção à apoptose o FAM3B foi capaz de aumentar a migração e
a invasão celular, tanto in vitro quanto in vivo, sugerindo que o FAM3B é um forte candidato
à marcador tumoral em tumores de mama.
Palavras-chave: neoplasias da mama, apoptose, FAM3B, MDA-MB-231.
e-mail: izabela.caldeira@usp.br; hmgaray@usp.br
[1] Zhu Y et al. Cloning, expression, and initial characterization of a novel cytokine-like gene family. Genomics, 2002;80(2):144–150.
[2] Johansson P et al. FAM3B PANDER and FAM3C ILEI Represent a Distinct Class of Signaling Molecules with a Non-Cytokine-like
Fold. CELL PRESS, 2013;21(2):1-8.
[3] Maciel-Silva et al. Papel da Nova Citocina PANDER/FAM3B NA Indução de Apoptose ou Proliferação Celular em Linhagens
Tumorais de Próstata e de Mama. No prelo.
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Variabilidade pretérita da porção oeste do Atlântico Sul e
relações com o Oceano Austral e CO 2 atmosférico
Marília de Carvalho Campos1, Cristiano Mazur Chiessi1, Ines Voigt2, Alberto Ricardo
Piola3,4, Henning Kuhnert2, Stefan Mulitza2
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MARUM-Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, Bremen, Alemanha
3
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4
Dept. Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, Universidad de Buenos Aires, e Instituto Franco–
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Os eventos de mudanças climáticas abruptas da última deglaciação foram acompanhados por
marcante aumento das concentrações de CO2 atmosférico. Foi sugerido que tal CO2
adicionado à atmosfera teve origem oceânica e que sofreu desgaseificação a partir do Oceano
Austral. Entretanto, o conhecimento relacionado aos eventos de mudanças climáticas abruptas
do último período glacial ainda é bastante escasso. Nesta apresentação serão mostrados dados
de isótopos estáveis de carbono (δ13C) de duas espécies de foraminíferos planctônicos
advindas da porção oeste do Atlântico Sul que revelam marcantes reduções durantes eventos
de mudanças climáticas abruptas do último período glacial. Tais reduções de δ 13C estão
provavelmente relacionadas com períodos de intensificação da ventilação profunda do
Oceano Austral associada com o enfraquecimento da Célula de Revolvimento Meridional do
Atlântico. Juntamente com outras evidências, os dados que serão apresentados são
consistentes com a hipótese de que o CO2 adicionado à atmosfera durante eventos de
mudanças climáticas abruptas do último período glacial também tem origem oceânica e
chegou à atmosfera por meio de desgaseificação do Oceano Austral.
Palavras-chave: mudanças climáticas, isótopos estáveis de carbono, Oceano Atlântico,
Oceano Austral, CO 2 atmosférico, último glacial.
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP 2013/25518-2,
2015/11016-0 e 2012/17517-3), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES 1976/2014 e 564/2015).
Autor correspondente: M.C. Campos, EACH/USP, Av. Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP:
03828-000, E-mail: marilia.carvalho.campos@usp.br
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Célula combustível microbiana aplicada ao tratamento de
vinhaça: remoção de matéria orgânica, nitrogênio e
geração de energia
Vitor Cano¹ e Marcelo Antunes Nolasco²
¹

Doutorando em Sustentabilidade da EACH-USP
²Docente do curso de Gestão Ambiental e do PPG em Sustentabilidade da EACH-USP

O Brasil é mundialmente o maior produtor de bioetanol, sendo a vinhaça um subproduto da
sua produção gerada durante o processo de fermentação do melaço da cana-de-açúcar seguido
de destilação em temperaturas superiores a 80ºC[1]. A vinhaça é composta predominantemente
por matéria orgânica na forma de ácidos orgânicos (DBO de 20 a 35 g/L) e nutrientes como
nitrogênio, fósforo e potássio[2]. A célula combustível microbiana (CCM) é um sistema
bioeletroquímico que utiliza microrganismos como catalisadores para converter a energia
química de um substrato biodegradável em eletricidade, transferindo elétrons de um doador
de elétrons reduzido para um aceptor de elétrons em um potencial eletroquímico maior[3].
Posto isso, objetiva-se avaliar a aplicação de uma CCM para o tratamento de vinhaça, visando
a remoção de matéria orgânica, nitrogênio e geração de energia. Para isso, serão montadas
CCMs tubulares com uma câmara anódica anaeróbia e uma câmara catódica aeróbia/anóxicas,
com o objetivo de promover a digestão anaeróbia da matéria orgânica, nitrificação e
desnitrificação bioeletroquímica simultaneamente, baseando-se nos trabalhos de [4]. A
primeira fase experimental compreende a avaliação preliminar da CCM para ajustes na
arquitetura estrutural e definição de materiais e critérios de operação, a qual encontra-se em
andamento. Posteriormente serão realizadas três etapas de avaliação do desempenho da CCM,
sendo a primeira com alimentação por batelada, a segunda com alimentação contínua, ambas
com efluente sintético, e a terceira com alimentação contínua de vinhaça real. Os sistemas
serão submetidos a condições de temperatura mesofílica e termofílica e variação de carga
orgânica. A avaliação da eficiência de tratamento terá por base o monitoramento dos
parâmetros físico-químicos de qualidade da água. A geração de energia será avaliada a partir
da tensão do sistema (mV), possibilitando o cálculo da densidade de potência (mW.m-2). Será
avaliada também a composição e estrutura microbiana do biofilme desenvolvido nos eletrodos
por meio de sequenciamento de nova geração. O estudo pretende contribuir com o avanço do
conhecimento na geração de bioenergia, buscando-se determinar as condições apropriadas
para maximização das CCMs, e conhecimento da dinâmica das comunidades microbianas
responsáveis pelos processos bioeletroquímicos.
Palavras-chave: célula combustível microbiana; vinhaça; tratamento de águas residuárias;
geração de energia; desnitrificação bioeletroquímica
[1] Moraes, B.S. Zaiat, M. Bonomi, A. Ren. and Sust. En. Ver.. 44 (2015) 889 - 903.
[2] Silva, M.S. Griebeler, N.P. Borges, L.C, Rev Bras. Eng. Agr. Amb. 11(1) (2007) 108-114.

[3] Abravaya, X.C. Sacco, N.J. Bonetto, M.C. Hilding-Ohlsson, A. Cortón, E.. Biosen. and
Bioelec. 63 (2015) 580-590.
[4] Virdis, B. Rabaey, K. Rozendal, R.A. Yan, Z. Keller, J.. Water Res. 44 (2010) 2970-2980.
Corresponding author. V. Cano, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-000,
Tel.: +55 11 3091 8920, E-mail: vitorc@usp.br
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Efeito da Biodanza no nível de estresse de estudantes
universitários
1
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2
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As pessoas estão submetidas cotidianamente a agentes estressores, para isso existem
duas saídas, uma boa, “eustresse”, e uma má adaptação, “distresse”1. Estudos apontam para
um alto índice de presença de estresse em estudantes universitários2,3 que encontram-se
expostos a diversos estressores relacionados ao meio acadêmico, como quantidade excessiva
de provas, carga horária elevada, tempo insuficiente realizar as tarefas delegadas, participar de
projetos ou até mesmo descansar. A Biodanza induzida pela música, o movimento e a
presença do outro desencadeia uma vivência intensa gerando uma mensagem de harmonia
motora, neurovegetativa e neuroendócrina que reforça a integração psicocorporal, resultando
em respostas positivas de enfrentamento do estresse cotidiano4. O objetivo deste estudo foi
analisar o efeito da Biodanza no nível de estresse de estudantes universitários. Participaram
11 estudantes com idade média de 24(±4,9) anos, de ambos os sexos. O projeto foi aprovado
pelo CEP do CCS/UFPB com o número CAE: 55148516.2.0000.5188. O programa de
Biodanza constou de 10 sessões de 2 horas realizadas 1 vez por semana. O nível de estresse
foi avaliado pela Escala de estresse percebido5 na primeira e última sessão. Verificou-se uma
melhora significativa nos níveis de estresse de seus participantes (p=0,024) concordando com
outros estudos6,7 que também verificaram a eficácia da Biodanza na melhora do estresse.
Palavras-chave: biodança, estresse, estudante universitário.
[1] E. Sacadura-Leite, A.S. Uva. Stress relacionado com o trabalho. Revista Saúde & Trabalho. Soc. Portuguesa
de Medicina do Trabalho. (2007) 26-42.
[2] R.P Araújo Júnior, C.C.C Coutinho. Prevalência da Síndrome de Burnout em Acadêmicos de Fisioterapia.
Revista brasileira de Ciências da Saúde 16(3) (2012) 379-384.
[3] J.R.N. De Lima et al. A percepção do acadêmico de enfermagem sobre o seu processo saúde/doença durante
a graduação. Sau. & Transf. Soc., Florianópolis, 4(4) (2013) 54-62.
[4] R.Toro. Biodanza. Santiago de Chile: Índigo/Cuarto propio (2007).
[5] C.D.B. Versão brasileira da escala de estresse percebido: tradução e validação para idosos. Rev Saúde
Pública 41(4) (2007) 606-15.
[6] A. Carbonell-Baeza et al. Efficacy of Biodanza for Treating Women with Fibromyalgia. The Journal of
Alternative and Complementary Medicine. 16(11) (2010) 1191–1200.
[7] A. Carbonell-Baeza et al. Multidisciplinary and biodanza intervention for the management of fibromyalgia.
Acta Reumatologica Portuguesa. 37 (2012) 240-250.
Autor correspondente. M.C.G. Cardia, UFPB/CCS/NEFEFIS, Campus I - Cidade Universitária - CEP 58051900 – João Pessoa/PB, E-mail: gattocardia@gmail.com ou E-mail USP: gattocardia@usp.br
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Entropia dependente do tempo do modelo de Watts
Strogatz.
Helder L. Casa Grande1, Masayuki O. Hase1
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

Neste trabalho apresentaremos o cálculo da entropia dependente do tempo do modelo de
Watts-Strogatz. Introduzido para explicar as características de Small-World e Clustering,
observadas em redes complexas empíricas, esse modelo apresenta características
intermediárias entre uma rede regular e outra aleatória. O mecânismo proposto consiste em
reconexões aleatórias de ligações a partir de uma rede regular, introduzindo desordem na rede
de forma crescente. Revisitaremos esse modelo com interesse em propriedades dinâmicas,
formulando o problema por meio de uma equação mestra para a distribuição de graus dos
vértices. Apresentaremos soluções analíticas e numéricas da equação mestra para diferentes
regimes de tempo.
Palavras-chave: Redes Complexas, Modelo de Watts Strogatz
Trabalho financiado pelo programa PNPD-Capes da Pós-Graduação em Modelagem de
Sistemas Complexos.
Author correspondente. H. L. Casa Grande, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP:
03828-000, E-mail: helder@if.usp.br
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Mudanças pretéritas na circulação do Atlântico: lições do
passado para um mundo em aquecimento
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Campos1, Patrícia Junia Viana1, Rodrigo da Costa Portilho-Ramos3, Stefano Crivellari3,
Yancheng Zhang2
1
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3
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A Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico (CRMA) é uma das principais feições da
circulação do Oceano Atlântico. Ao transportar águas superficiais e quentes para o hemisfério
norte e águas profundas e frias para o hemisfério sul, ela desempenha um papel fundamental
no clima global. Modelos numéricos de circulação geral do sistema acoplado oceanoatmosfera sugerem que ocorrerá um enfraquecimento na CRMA durante as próximas décadas.
Portanto, a compreensão aprofundada da resposta do Oceano Atlântico e dos continentes
adjacentes às mudanças na CRMA em distintas escalas temporais é uma questão de
fundamental importância. A última transição glacial-interglacial é um período de tempo
particularmente relevante para reconstituições paleoclimáticas. Isto se dá não apenas por que
este período foi caracterizado por marcantes alterações na intensidade da CRMA, mas
também pelas significativas mudanças na concentração de dióxido de carbono atmosférico e
no nível do mar, além dos seus respectivos impactos na hidrologia e vegetação continentais.
Nesta apresentação, serão mostradas quais foram as consequências da última transição
glacial-interglacial na porção oeste do Atlântico Sul e do continente adjacente. Para tal, serão
apresentados dados geoquímicos, isotópicos e micropaleontológicos provenientes de
testemunhos sedimentares marinhos que registraram as mudanças nas condições da Corrente
do Brasil e na Corrente Norte do Brasil bem como no continente adjacente. Adicionalmente,
os dados oriundos dos testemunhos sedimentares serão comparados com saídas de modelos
numéricos de circulação geral do sistema acoplado oceano-atmosfera favorecendo a
interpretação dos mecanismos responsáveis pelas mudanças detectadas. Finalmente, será
mostrado como as mudanças pretéritas constituem valioso subsídio para o debate a respeito
dos possíveis impactos que mudanças futuras na CRMA podem ter sobre a porção oeste do
Atlântico Sul e sobre o continente adjacente.
Palavras-chave: mudanças climáticas, Oceano Atlântico, América do Sul, deglaciação.
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP 2012/17517-3), Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq 307331/2013-0),
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A Escola de Arte de Beuron e o Mosteiro de São Bento de
São Paulo: estudo dos motivos decorativos
1

2
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O Mosteiro de São Bento de São Paulo, em sua conformação atual, apresenta elementos
arquitetônicos e estéticos da Escola de Arte de Beuron, introduzidos pelos monges
beneditinos da Abadia de Beuron. Percebemos ser necessário o amplo estudo sobre a arte e
estética da Escola de Arte de Beuron e a sua introdução na cidade de São Paulo, a partir da
construção do novo complexo do Mosteiro, entre os anos de 1910 e 1912 e a sua decoração
realizada de 1912 a 1922 por Dom Adalbert Gresnigt (1877-1956) auxiliado pelo Ir. Clemente
Maria Frischauf (1869-1944). Nosso corpus para estudo é composto pelo conjunto pictórico e
decorativo localizados na Basílica Abacial de Nossa Senhora da Assunção, na Capela do
Colégio de São Bento e a Faculdade de São Bento; as vestes litúrgicas da Venerável Ordem
Terceira de São Francisco da Penitência da Cidade de São Paulo; o conjunto pictórico e
decorativo localizados no Santuário Eucarístico Nossa Senhora da Penha; um fragmento de
pintura da Igreja Nossa Senhora do Rosário, hoje pertencente ao Centro de Memória da
UNICAMP. Lembramos que a bibliografia sobre esta escola de arte é praticamente nula em
língua portuguesa, o que esperamos ampliar como parte da contribuição de nossos estudos.
Apresentaremos os resultados obtidos a partir da pesquisa de campo, do confronto com os
objetos elencados e contribuições recebidas até o presente momento.
1. Quais as possíveis contribuições e implicações ocorreram no c ampo das artes
decorativas, tendo em vista o novo modelo de arquitetura e ornamentação?
Nosso ponto de partida para averiguação foi a identificação de objetos têxteis com
características da Escola de Arte de Beuron no Acervo Histórico-Artístico da
Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência da Cidade de São Paulo,
bem como a realização de pesquisa de campo na Capela do Colégio e Faculdade de
São Bento e no Santuário Eucarístico de Nossa Senhora Penha.
2. Como seria possível avaliar a assimilação desta nova proposta de arte sacra a partir
do final do século XIX e início do século XX na Europa e América?
Percebemos que o aprofundamento sobre a relação entre a arte e a liturgia poderia ser
feito a partir de leituras que abordassem questões referentes à elaboração e produção
artística, a arte religiosa e as obras de arte no contexto litúrgico.
Palavras-chave: Escola de Arte de Beuron, artes decorativas, igrejas paulistanas, acervos
eclesiásticos.
Mosteiro de São Bento de São Paulo, V. O. T. S. F. da Penitência da Cidade de São Paulo.
[1] R.A. Conceição, Anais do V Encontro Nacional de Estudos da Imagem e do II Encontro
Internacional de Estudos da Imagem, (2015) Vol. 1. 98-112.
[2] R.A. Conceição, Anastasis. Research in Medieval Culture and Art. Vol. II, Nr. 1/ May
2015. (2015) 173-188.
Autor correspondente. R.A. Conceição, Travessa Fonte Selada, 51, São Paulo, SP, CEP: 08431-656, Email: rosangelaap@gmail.com
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Valoração de Serviços Ecossistêmicos prestados por um
Wetland Construído no Campus da USP
Luciano da Rocha Correa1, Helisson Henrique Borsato de Andrade1, Marcelo Antunes
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Wetlands construídos são sistemas descentralizados de tratamento de efluentes que mimetizam áreas úmidas
naturais - ambientes prestadores de relevantes serviços ecossistêmicos, em proporções diversas com relação a
outros ambientes, como florestas e campos [1]. A partir da década de 1980 [2] intensificou-se o estabelecimento
de conceituações e o desenvolvimento de técnicas capazes de atribuir valores monetários a tais serviços, com
base em valores de mercado relacionados aos benefícios prestados pelos diversos ecossistemas à humanidade, e
tal monetização é de fundamental importância para a definição de políticas públicas e para nortear decisões
judiciais. Uma das linhas principais de nosso grupo de pesquisa é o tratamento descentralizado de águas
residuárias, e a presente valoração faz parte de um levantamento da sustentabilidade de um sistema de wetland
construído experimental de aproximadamente 1000 m² de área total, localizado na cidade universitária da USP,
no bairro Butantã/São Paulo. O sistema é composto por tanque séptico, wetland construído de fluxo livre aerado,
decantador e wetland construído de fluxo subsuperficial vertical afogado; o efluente submetido ao tratamento é
uma fração de esgoto sanitário proveniente da moradia estudantil. Visto que se trata de uma complementação da
análise de custo do sistema, o presente levantamento está sendo realizado mediante valoração de cada serviço
ecossistêmico (17 no total) à base de dados secundários, adaptando-se à realidade do presente sistema [3]. Os
resultados até o momento indicam que a configuração de prestação de serviços difere entre sistemas naturais e
construídos, visto que os últimos são mais especializados em algumas funções ambientais (como tratamento de
efluentes e ciclagem de nutrientes), em detrimento de outras (como valores culturais, produção de alimentos e
materiais). Ainda, que sistemas de grande porte tendem a ter seu valor total de serviços ecossistêmicos
aumentados em uma proporção não-linear com relação a sistemas pequenos, pela adição de serviços e
localização diferenciada. Os valores dos serviços computados até o momento demonstram a agregação de valor
ao sistema, e que considerar apenas os custos de implantação dão uma ideia incompleta sobre a sustentabilidade
dos wetlands construídos como forma de tratamento de efluentes.

Palavras-chave: wetlands construídos, serviços ecossistêmicos, valoração, tratamento de
efluentes, macrófitas.
[1] R. Costanza et al., Nature. 387 (1997) 253-260.
[2] K.A.Brauman et al., Annu. Rev. Environ. Resour. 32 (2007) 67-98.
[3] Z.M.Chen et al., Commun. Nonlinear Sci. Numer, Simulat. 14 (2009) 2837-2843.

Autor correspondente. M.A. Nolasco, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828000, E-mail: mnolasco@usp.br
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A técnica de cultivo in vitro ou também conhecida como micropropagação possibilita a
obtenção de mudas de diversas espécies vegetais com boa qualidade fitossanitária e genética,
com maior quantidade de desenvolvimento e rapidez de produção das mudas em relação ao
cultivo in vivo. Essa técnica apresenta alguns estágios que são: Seleção e desinfecção dos
explantes, multiplicação dos explantes, enraizamento dos explantes e aclimatação das plantas.
No laboratório de cultivo de tecidos vegetal na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
objetiva-se desenvolver protocolos para o cultivo in vitro de diversas espécies vegetais que
apresentam alguma dificuldade de cultivo no campo. Esses protocolos de cultivo in vitro são
elaborados através de projetos de conclusão de curso ou iniciação científica. Foi feito
levantamento bibliográfico de 2008 a 2012 os protocolos desenvolvidos e publicados em
comunicações científicas. Exemplos de espécies que apresentam dificuldade de cultivo no
campo é a espécie Garcinia humilis, que é uma espécie arbórea com interesse comercial na
produção de frutos, porém esta planta apresenta em média 20% de produção de mudas no
campo, através da elaboração de pesquisas no laboratório de cultivo de tecidos vegetais essa
porcentagem de produção de mudas chegou em 60 %, apesar da produção de um livro com os
dados da pesquisa ainda são necessárias mais pesquisa com essa planta, tanto in vitro quanto
na condução das plantas no campo in vivo. Também foi desenvolvido o protocolo para o
desenvolvimento in vitro da espécie Sphagnum a qual foi estabelecida a parte de assepsia e
escolha do melhor meio de cultura para o desenvolvimento in vitro da espécie. Outras
espécies que foram estabelecidas in vitro foram da família Orchidaceae (Cattleya intermédia,
Arundina bambusifolia, Laelia purpurata e Oncidium flexuosum) e foram realizados testes de
meios de cultura para a multiplicação em maior escala in vitro. Foram publicados 7 artigos em
revistas científicas, 2 resumos expandidos em congresso e 17 resumos simples em anais de
congresso. As espécies foram das mais variadas famílias vegetais, visto que diversas dessas
plantas apresentam algum tipo de dificuldade na propagação in vivo, dificuldades como um
metabolismo mais lento ou uma baixa taxa de germinação de sementes. Conclui-se que a
técnica de cultivo in vitro é um ótimo caminho para multiplicar em maior qualidade e
quantidade de mudas com interesse comercial. E o laboratório de cultivo de tecidos vegetais
na UNIVALI contribui com uma quantidade de protocolos considerável para obtenção e
multiplicação em larga escala de plantas que apresentam alguma dificuldade de propagação in
vivo.
Palavras-chave: cultivo in vitro, produção de mudas, biotecnologia, cultura de tecidos
vegetais.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Universidade do Vale do
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A estrutura interna do evento milenar conhecido como Heinrich Stadial 1 (HS1) (18-14.9 ka
BP) e seus efeitos na hidrologia da Amazônia são pouco conhecidos. Registros continentais
oferecem dados em alta resolução, porém são geralmente afetados por influencias locais e não
são representativos da bacia amazônica como um todo. Este estudo, baseado em um
testemunho sedimentar marinho coletado sob a influência da descarga do Rio Amazonas,
fornece, pela primeira vez, um registro integrado e detalhado das mudanças hidrológicas na
Amazônia durante o HS1. A estratificação da parte superior da coluna d’água foi reconstituída
através de dados de isótopos estáveis de oxigênio (δ18O) e da razão Mg/Ca em carapaças de
foraminíferos planctônicos. Além disso, dados de Ti/Ca obtidos em sedimento total e outros
indicadores orgânicos foram usados para distinguir entre a contribuição de material terrestre
vs. marinho, a fim de reconstituir o regime integrado de chuvas na Amazônia em função da
variação da descarga do Rio no oceano. Os resultados sugerem a presença de duas fases de
aumento de precipitação durante o HS1 (HS1a e HS1b). Durante o HS1a (18-16.9 ka BP), um
aumento abrupto das temperaturas da superfície do Atlântico equatorial ocorreu
simultaneamente a um aumento inicial na precipitação, como evidenciado pelo aumento de
materiais terrígeno (Ti/Ca) e do índice BIT. Durante o HS1b (16.9 – 14.9 ka BP), foi
registrado uma redução do aporte continental terrígeno mas uma diminuição abrupta da
salinidade da superfície do mar (SSM), evidenciado por baixos valores de δ18O em
Globigerinoides ruber e de δD do ácido palmítico. Esses resultados sugerem um aumento
substancial da descarga de água do Rio Amazonas devido ao fortalecimento da precipitação
integrada na região em decorrência da migração da Zona de Convergência Intertropical para o
sul e da intensificação do sistema de monções. A ausência de um sinal claro de redução da
SSM em resposta ao aumento da precipitação durante o HS1a pode estar associada ao
acumulo de sal no oeste do Atlântico tropical provocado pela redução da intensidade da
Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico. Nossos resultados indicam uma transição
no padrão de precipitação sobre a América do Sul equatorial durante o HS1. Embora durante
o HS1b tenha ocorrido um claro aumento na precipitação integrada em relação ao HS1a, as
regiões afetadas pela precipitação durante HS1a estiveram mais sujeitos à erosão (e.g.,
Amazônia Andina) do que aquelas que receberam a maior parte da precipitação durante o
HS1b (e.g., terras baixas amazônicas). Evidências para isso são os baixos valores de Ti/Ca e
do índice BIT durante o HS1b.
Palavras-chave: Paleoceanografia, Atlântico equatorial, Rio Amazonas, Heinrich Stadial 1.
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Gestão de Resíduos Orgânicos na cidade de São Paulo
como arena de disputa
1
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A gestão de resíduos orgânicos apresenta-se como um grande desafio ambiental para os
municípios brasileiros, principalmente os de grande porte como São Paulo com sua população
estimada em 11.967.825 habitantes no ano de 2015 [1]. Isto porque essa fração de resíduos
ocupa em média 51,2% de seus resíduos sólidos urbanos [2]. Partindo desta problemática, a
questão que motivou este estudo foi: quem são os atores que compõem o campo da gestão de
resíduos orgânicos no município de São Paulo? Para isso, o estudo busca mapear os principais
atores que fazem parte da arena de disputa dos resíduos orgânicos da cidade partindo de
elementos do institucionalismo sociológico sobre campo organizacional [3], teoria dos campos
e atores sociais hábeis [4]. Analisando de forma exploratória, por meio de análise de conteúdo,
as observações diretas e anotações de eventos recentes - 11º Encontro técnico de alto nível em
compostagem realizado na CETESB - 2015; Workshop de Saneamento e Resíduos Sólidos na
FIESP - 2016 e 1º Ciclo de Diálogos Resíduo Zero - UMAPAZ – 2016. O estudo ainda está
em andamento, mas os resultados parciais indicam que os possíveis atores estejam vinculados
a: geração de energia por meio do biogás de aterro [5]; o aterramento (Concessionárias: Loga e
Ecourbis); a produção de composto (Projeto Composta São Paulo); a incineração, indicada
por membros da agência ambiental paulista e por membros de coordenadorias da autoridade
municipal ligada a limpeza urbana como uma opção viável para “solucionar” o problema do
aterramento; e a não geração, sendo esta opção apontada como a mais adequada pela atual
legislação brasileira sobre resíduos sólidos – PNRS e que na prática é relegada a última
alternativa na gestão de resíduos[6].
Palavras-chave: arena de disputa; resíduos orgânicos; institucionalismo sociológico.
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Turismo sustentável e a materialidade dos serviços de
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Os serviços oferecidos pelos meios de hospedagem são potenciais causadores de efeitos
adversos ao meio ambiente. Devido a isso, esses empreendimentos têm recebido bastante
atenção nas discussões acerca da sustentabilidade no turismo, com o desenvolvimento de
critérios voltados para os meios de hospedagem e padrões de certificação que definem
requisitos de sustentabilidade para serviços de meios de hospedagem[1].
Durante muito tempo têm sido atribuídas diversas características ao setor de serviços a fim de
distingui-lo das atividades do primeiro e segundo setor. Entre elas, merece destaque a ideia da
natureza imaterial intrínseca dos serviços[2] que pode ser relacionada à concepção de que os
serviços não causam impactos negativos ao meio ambiente. Contudo, os serviços têm
apresentado cada vez mais aspectos em que a materialidade é de fácil identificação[3]. A partir
de suas várias fontes de materialidade, por exemplo, os serviços consomem mais energia do
que as estatísticas oficiais demonstram, estando uma das origens desse consumo relacionada à
mobilidade necessária para a realização das operações de serviços.
No presente trabalho, é adotado o conceito do ciclo de vida do produto para esclarecer as
características de materialidade do serviço. São consideradas as entradas e as saídas geradas
ao longo do ciclo de vida de um produto - especificamente os serviços de hospedagem utilizando-se, com base em pesquisa bibliográfica, a estrutura analítica proposta no Guia para
consideração de questões ambientais em normas de produtos [4]. As entradas identificadas
foram: energia elétrica, água, alimentos/bebidas, produtos de higiene pessoal, produtos de
limpeza e produtos químicos para controle de pragas. Já as saídas identificadas se referem a
descargas de efluentes, emissões atmosféricas, emissão de ruídos e geração de resíduos, com
destaque para os resíduos orgânicos. Embora a atividade principal dos meios de hospedagem
esteja em prestar serviço de alojamento temporário, muitos realizam também serviço de
preparação e fornecimento de alimentação. Esses resíduos orgânicos, por sua vez, também
colaboram para a geração de emissões atmosféricas.
Palavras-chave: Materialidade dos serviços, meios de hospedagem, conceito de ciclo de vida
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Viabilidade do Carbon Capture and Storage (CCS)
enquanto estratégia de mitigação das mudanças climáticas
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Uma das ações que tem sido consideradas com o objetivo de manter a concentração de CO 2
na atmosfera a níveis seguros é a utilização do CCS (Carbon Capture and Storage). Como o
nome sugere, essa técnica se refere a captação e ao armazenamento de CO 2 cotejando-se,
caracteristicamente, longos períodos de tempo. Contudo, a expansão do CCS esbarra em
questões técnicas, econômicas e ambientais que precisam ser consideradas. Assim, no
presente estudo, apresentar-se-á uma análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental da
implementação do CCS como estratégia de mitigação das mudanças climáticas globais,
baseada em revisão da literatura e análise documental.
A viabilidade técnica do CCS como estratégia de mitigação das mudanças climáticas (MC):
Destarte, parece existir a necessidade de um rápido aumento na quantidade de CO 2 capturado
da atmosfera, o que demanda o desenvolvimento de novos projetos de CCS no curto
prazo[1][2]. Por outro lado, embora a tecnologia apresente-se disponível, o grau de incerteza
relacionado a mesma ainda é grande, e o seu aparato legal escasso em diversos países, o que
sugere a necessidade de mais tempo e pesquisas para que o CCS ganhe maior espaço e se
torne tecnicamente viável como alternativa de mitigação das mudanças climáticas globais [2].
A viabilidade ambiental do CCS como estratégia de mitigação das MC: Para o CCS ser bemsucedido e ambientalmente viável, é preciso conhecer a permeabilidade da rocha (que deve
ser suficiente para permitir a injeção do CO 2 ), o espaço disponível para o armazenamento e a
capacidade de contenção (que inibirá vazamentos), o que exige que sejam conduzidas diversas
pesquisas e avaliações antes da implementação do projeto [3].
A viabilidade econômica do CCS como estratégia de mitigação das MC: Atualmente, as
técnicas associadas aos mecanismos avançados de recuperação (Enhanced Oil Recovery –
EOR) são consideradas de baixo custo por implicarem a geração de receita por meio do
petróleo e/ou do gás natural recuperado [4]. Contudo, deve-se ressaltar que a mitigação das
mudanças climáticas há de exigir outras utilizações do CCS, para além do EOR. Espera-se
que, conforme se adquirem mais experiências a partir dos projetos de CCS já em elaboração e
se destacam novas pesquisas e desenvolvimento técnico, os custos com operação e capital
sejam reduzidos e a tecnologia se torne cada vez mais economicamente viável[2].
Palavras-chave: Mudanças Climáticas, Captura e Armazenamento de CO2, CCS, Viabilidade
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A estratégia do Bairro Amigo do Idoso aplicada aos
bairros do Brás e da Mooca: ambiência e construção da
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Introdução: São Paulo, a exemplo de muitas outras cidades brasileiras, tem participado do
programa Cidade Amiga do Idoso, criado pela Organização Mundial de Saúde. Para isso,
alguns bairros da capital paulista estabeleceram parcerias com Universidades e Institutos de
Pesquisa. O presente projeto envolve a Escola de Artes, Ciências e Humanidades
(Universidade de São Paulo) e a Subprefeitura da Mooca. O projeto pretende aplicar a
metodologia "cidade amiga do idoso" no contexto dos bairros do Brás e da Mooca, através de
grupos focais, com idosos e trabalhadores do bairro, a fim de se coletar percepções sobre
diferentes tópicos relacionados à ambiência dos bairros, tais como espaços públicos,
transporte, serviços. O projeto envolve desafios de articulação entre diferentes atores, na
medida em que deve mobilizar pesquisadores, comunidades locais e agentes públicos. Além
disso, o projeto apresenta o desafio de ser disseminado nacional e internacionalmente para
que possa contribuir para uma reflexão comparada em níveis local (com outros bairros da
cidade de São Paulo), regional (com outras cidades de São Paulo), nacional (com outras
cidades do Brasil) e internacional, com outras localidades do mundo que tenham aderido ao
programa. Principais resultados esperados: Diagnóstico de pontos positivos e negativos
relacionados aos bairros objeto de estudo de acordo com a percepção dos participantes.
Encaminhamento de sugestões de melhorias do bairro aos gestores públicos, para que o
mesmo seja um espaço que proporcione um envelhecimento ativo das populações que ali
habitam ou trabalham, podendo ser considerado um bairro amigo do idoso, no sentido do
método "Cidade amiga do idoso", da OMS. Materiais e métodos Inicialmente, será criado
um comitê de pilotagem composto pela equipe de pesquisa e por representantes da
administração pública, dos serviços públicos e da sociedade civil. Este comitê auxiliará e
acompanhará a implementação e o desenvolvimento do projeto (prevista para setembro de
2017). Prevê-se quatro etapas fundamentais: 1) a preparação dos grupos focais; 2) a realização
dos grupos focais; 4) a análise dos dados; 5) a divulgação dos resultados para a administração
e para a comunidade.Prevê-se a realização dos seguintes grupos focais: Brás: 2 grupos focais
de idosos de 60 a 75 anos; 2 grupos focais de idosos de 76 anos ou mais; 2 grupos focais de
profissionais atuantes no bairro; 2 grupos focais de migrantes internacionais. Mooca: 2 grupos
focais de idosos de 60 a 75 anos; 2 grupos focais de idosos de 76 anos ou mais; 2 grupos
focais de profissionais atuantes no bairro. Os locais de realização e os procedimentos para os
convites e escolha dos participantes serão estabelecidos pelo comitê de pilotagem.
Palavras-chave: Idoso; Bairro Amigo do Idoso; Brás; Mooca.
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Introdução: As denúncias sobre violência contra a pessoa idosa vêm crescendo no Brasil,
embora exista elevada subnotificação, já que a violência contra esse grupo é principalmente
cometida por parentes ou pessoas próximas. Violência contra o idoso é qualquer ação ou
omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico
ou psicológico (Estatuto do Idoso, art. 19). São tipos de violência: a física, a negligência, a
autonegligência, a psicológica, a sexual e a financeira. Objetivo: Investigar a incidência e
risco de violência contra a pessoa idosa em usuários da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo. Métodos: Entrevista semiestruturada, com roteiro contendo uma parte de dados sóciodemográficos, uma questão aberta e vinte e uma (21) fechadas. O roteiro foi embasado no
PAGe¹, VASS², H-S/EAST³ e Caderno de Violência Contra a Pessoa Idosa. Após uma
aplicação piloto do instrumento, as entrevistas ocorreram em abril/maio de 2016.Resultados:
Participaram 75 idosos (49 mulheres e 26 homens) com idade média de 68,5 anos. A maioria
dos participantes habita na zona leste de São Paulo (41,3%). Um dado surpreendente é que
40% dos participantes afirmam morarem sozinhos. Quanto à escolaridade, embora a maioria
tenha ensino fundamental incompleto (38,7%), um número alto relatou ter ensino superior
completo (18,7%). Para 67 participantes, existe suspeita de violência (negligência = 82,1%;
psicológica = 71,6%; financeira = 38,8%; física = 28,4%; sexual = 10,4% e autonegligência =
7,5%, sendo que a maioria concentra 3 ou mais tipos de violência). Porém, a maioria busca
atendimento para a solução de demandas de outra natureza. Para os que procuram resolver
caso de violência, a maioria é do tipo financeira ou econômica. Conclusão: O estudo
confirma a existência de suspeita de violência com a grande maioria das pessoas idosas
atendidas pela Defensoria Pública. Contudo, a quase totalidade dos participantes procurou o
serviço para resolver causas de outra natureza. Tal resultado demonstra que talvez isso ocorra
porque as pessoas não se veem como vítima de violência, ou não têm a intenção de denunciar
seus parentes, supostos agressores, de acordo com as tendências apontadas pela literatura, ou
ainda que não enxergam a Defensoria como instituição que atenda esse tipo de demanda.
Demonstra-se a necessidade de desenvolvimento de estratégias para uma escuta qualificada
para o atendimento da pessoa idosa na Defensoria Pública, bem como ações de
conscientização e de educação em direitos nessa matéria. Referências: BRASIL. Lei n°
10.741, de 1º de outubro de 2003. SACOL, K. L. P.; ZAPPE J. G. Violência contra idosos:
análise da produção científica nacional no período de 2003 a 2010. Mudanças- Psicologia da
saúde, São Paulo,v. 19, n. 1-2, p. 19-27, 2011. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
(São Paulo). Coordenação de Desenvolvimento de Programas e Políticas de Saúde – Codepps.
Caderno de Violência Contra a Pessoa Idosa.São Paulo: Uni - Repro Soluções Para
Documentos Ltda, 2007. 66 p. ¹Plano de Atenção Gerontológica. ²Instrumento Vulnerability
to Abuse Screening Scale. ³HWALEK-SENGSTOCK ELDER ABUSE SCREENING TEST
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa e progressiva, a
qual dentre as demências, apresenta maior prevalência. É caracterizada por alterações
cognitivas, psicológicas, comportamentais, funcionais e metabólicas. Podemos ressaltar um
declínio das funções executivas na DA, principalmente devido à danos no lóbulo frontal. O
exercício físico tem sido considerado uma alternativa não farmacológica de tratamento para
muitas patologias, entre elas a DA. Objetivos: Avaliar os efeitos de um programa de
exercício físico (PEF) de atividade multimodal na Bateria de Avaliação Frontal (BAF) em
idosos com DA. Metodologia: A amostra foi composta por 10 idosos com diagnóstico clínico
de DA (leve e moderado), participantes do Projeto de Extensão – MoviMente, com idade
77,3±6,8 anos, escolaridade de 6,8±4,7 anos e pontuação no Mini-Exame do Estado Mental
de 17,8±4,1 pontos. Os idosos foram avaliados por meio da BAF num momento inicial (pré) e
doze semanas após (pós) participação de um PEF, realizado três vezes por semana em dias
não consecutivos. O PEF foi composto por sessões de 60 min (5 min de aquecimento, 50 min
de aula e 5min de alongamento e volta a calma), sendo a aula dividida em exercícios de
capacidade aeróbica, força muscular, agilidade e equilíbrio. O teste Shapiro Wilk foi realizado
para analisar a normalidade dos dados, em seguida foi feito teste t para amostras pareadas
para análise do pré e pós. Resultados: Após doze semanas de treinamento, a BAF apresentou
resultado maior no pós do que no pré (p=0,045). Conclusões: Doze semanas de PEF aumenta
o score na BAF, melhorando as funções executivas de idosos com DA.
Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Cognição, Exercício, Atividade Motora.
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trabalho como discurso: uma desconstrução biológica.
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A constituição de estudo acerca da ritmicidade biológica do indivíduo, e sua expressão social
no mundo contemporâneo foi objetivo desta dissertação, ela integra as Ciências Humanas
com as Ciências Biológicas. Estuda-se a construção cultural da virtude relacionada ao
trabalho intenso e extenuante, faz-se isso analisando inicialmente o processo histórico na
transição do feudalismo para o capitalismo mercantil até o capitalismo contemporâneo. No
decorrer desta construção histórica, observa-se a inversão de valores voltados ao trabalho, que
de castigo torna-se virtude. Essa transformação está associada a conflitos e revoluções de
ordem religiosa e econômica. A relação “trabalho-tempo” se transforma de um modo de
produção tradicional, no feudalismo, no qual o tempo do trabalho é o tempo da terra, é o
tempo do plantar e do colher, é o tempo da natureza para uma relação trabalho-tempo ditada
por salários, pelo sincronismo das máquinas, pela doutrinação religiosa, pelo controle dos
horários e pela coação da lei. Essa relação trabalho-tempo que emerge no capitalismo
mercantil reverbera nos dias atuais através do fenômeno ideológico moldado nos últimos
quatro séculos por meio de mecanismos semelhantes, econômicos, religiosos e legais. De
forma que contemporaneamente, de forma geral, se entende que quanto mais tempo se dedica
ao trabalho, quanto mais cedo se acorda para trabalhar mais virtuoso é o indivíduo. Por lado
quanto mais tarde se acorda para trabalhar e quanto mais se invade a noite para o lazer mais
vagabundo. No entanto de uma área da Biologia surgida nos meados do século XX; a
Cronobiologia, emerge o conhecimento sobre o tempo biológico que surge então como
elemento adicional para se pensar o tempo e o trabalho. O tempo na cronobiologia é a
integração entre o tempo dos organismos e o tempo da natureza, do dia e da noite, é o dia
interior ajustado ao dia exterior. É, portanto individual, é genético e ontogênico. Os horários
sociais nos quais se exerce as rotinas de trabalho nem sempre estão em harmonia com o
tempo biológico o que leva parte da população a uma espécie de desarranjo temporal ou a
pratica de horários não triviais como acordar nas primeiras horas da tarde, por exemplo.
Imposições temporais como o horário de verão, horário de aula para alunos, turnos de
trabalhos invertidos, não levam em consideração resultados de estudos de grande parte da
literatura na área de cronobiologia, e resultam em consequências para a saúde da população.
Assim concluímos que estigmatizar quem pratica horários incomuns ou estabelecer uma
rigidez de horários nos quais se deve exercer atividades como trabalho ou dormir são
construções ideológicas historicamente determinadas, as quais o saber cronobiológico
descontrói, pois a compreensão do tempo biológico resulta em entender sua adaptabilidade no
contexto dos horários sociais. Além disso, entende se que são necessárias Políticas Públicas
relacionadas a intervenções nos horários de trabalho e educação do quotidiano que levem em
consideração estes novos conhecimentos surgidos no final do século XX que terão papel
preventivo em doenças contemporâneas como câncer e doenças psiquiátricas.
Palavras-chave: Cronobiologia. Horários Sociais. Temporização Endógena. Ideologia do
Trabalho
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O envelhecimento populacional está em constante crescimento, sendo acompanhado
por uma maior incidência de doenças crônicas e neurodegenerativas como Alzheimer,
Parkinson e Huntington [1,2]. Sabe-se que parte destas doenças são causadas pelo acúmulo de
proteínas mal-enoveladas, e estudos têm apontado que os componentes do sistema ubiquitinaproteassomo (SUP) possuem um potencial alvo terapêutico para doenças relacionadas ao
processo senil do envelhecimento [3]. As HSPs (do inglês, “heat shock proteins”) são uma
classe de proteínas altamente conservadas desde procariotos até seres humanos, que
participam das vias de eliminação ou enovelamento de proteínas mal-enoveladas, atuando,
portanto, no SUP [4]. A superexpressão da chaperona Hsp27 é capaz de aumentar a atividade
catalítica do proteassomo e a degradação de proteínas ubiquitinadas [5]. Em vista disso, o
presente projeto visou analisar o efeito da superexpressão de Hsp27 humana na longevidade
de S. cerevisiae. Os ensaios que foram realizados envolveram a determinação da longevidade
cronológica, replicativa e ensaio de termotolerância. Os resultados demonstraram que a
superexpressão de Hsp27 foi capaz de estender ambas as longevidades e conferiu um aumento
da resistência frente ao estresse térmico. O conhecimento de como Hsp27 atua no
proteassomo de modo a controlar a longevidade é essencial para o futuro desenvolvimento de
terapias que poderiam controlar a expressão gênica da proteína e modular os fenótipos
observados na senescência em humanos.
.
Palavras-chave: HSP27, Saccharomyces cerevisiae, envelhecimento.
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O controle inibitório é uma importante característica do desempenho cognitivo. A resposta
inibitória refere-se à capacidade de suspender um comportamento inadequado gerado por um
estímulo externo[1]. Crianças em processo de maturação são mais suscetíveis a adaptações das
habilidades inibitórias, que em níveis escolares podem melhorar o desempenho cognitivo em
sala de aula[2]. Estudos recentes, como o de Browne et al[3], mostraram que a realização de
exercício físico em uma intensidade moderada (65-75% FCreserva) é capaz de melhorar o
desempenho inibitório de crianças de modo agudo. Dada a importância da atividade física
para a saúde mental e cognitiva de crianças, o objetivo do presente estudo foi verificar se a
educação física escolar (EFE) é capaz de melhorar o desempenho de crianças em teste de
controle inibitório. Para isso, 29 crianças (10,7 ± 0,7 anos; 43,1 ± 8,1 kg; 147 ± 50 cm) foram
submetidas a duas sessões do teste de controle inibitório Stroop task (ST), com intervalo de 7
dias entre as sessões. A intensidade da aula de EFE foi controlada através do método de
percepção subjetiva de esforço (PSE) proposta por Foster et al[5]. Pediu-se que o professor
responsável pela aula que padronizasse as atividades, para tal o mesmo optou pela atividade
de “jogos de queimada” e suas variações (i.e., queimada normal, em grupo, com diferentes
números de bolas e etc). A primeira sessão (baseline) de ST fora realizada antes de uma aula
de EFE, esta sessão também serviu de familiarização com o método da PSE. A segunda
sessão realizou-se após a aula de EFE, também ao término desta aula os sujeitos apontaram a
intensidade do esforço de acordo com a escala da PSE. A normalidade dos dados foi testada
através do teste de Shapiro-Wilk, e a comparação dos resultados foi realizada através do teste
t-studant (bi-caudal para amostras pareadas) com nível de significância estatística de 5%.
Nossos resultados indicam que a aula de educação física escolar realizada em intensidade
moderada é capaz de melhorar o desempenho inibitório de crianças, diminuindo o tempo de
reação (p < 0,05). Portanto, pode-se concluir que as aulas de educação física escolar são
eficientes para a melhora da função cognitiva (em especial o controle inibitório).
Palavras-chave: Controle inibitório, exercício, cognição, aprendizagem, criança
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A lignina é um componente da biomassa abundante em organismos vegetais. Sua estrutura
recalcitrante é considerada um grande obstáculo na quebra da biomassa vegetal, uma vez que
dificulta a penetração de enzimas celulolíticas por exemplo. As enzimas oxidases catalisam a
oxidação de uma variedade de substratos, extraindo um elétron de substratos fenólicos e
promovendo a quebra da lignina. Estudos relatam que muitas espécies de fungos filamentosos
são produtores de oxidorredutases, sendo capazes de secretar uma complexa mistura de
enzimas fundamentais para maior eficiência na quebra da biomassa lignocelulósica. Análise
inicial de 72 cepas de fungos filamentosos nos permitiu selecionar uma cepa que
apresentavam maior atividade enzimática na presença substratos lignolíticos e menor
atividade com substratos celulósicos. A cepa foi cultivada em meio caldo de batata dextrose
(PDB) durante 7 dias e posteriormente foi inoculada em meio de cultura mínimo
((NH 4 ) 2 SO 4 0,21%; MnSO 4 0,03%; CaCl2 0,03%) suplementado com metais (FeSO 4 0,5%;
MnSo 4 0,16%; ZnSO 4 0,16% e CaCl2 0,2%) e bagaço de cana-de-açúcar (0,5%). A atividade
enzimática de lacase, manganês peroxidase e lignina peroxidase foram determinados por
espectrofotometria a partir da oxidação de ABTS, guaiacol e veratryl alcool a 420 nm, 465
nm e 310 nm respectivamente. A cepa em estudo foi identificada por análise de 16S rRNA
como Cochliobolus sativus e mostrou-se produtora de todas as enzimas estudadas, com
atividade máxima de lacase, manganês peroxidase e lignina peroxidase de 35,02 UI/L, 675,88
UI/L e 364,01 UI/L respectivamente. O sobrenadante de C. sativus foi purificado por
cromatografia de troca iônica e realizados ensaios enzimáticos nas frações com os maiores
picos. Análise por zimograma mostrou bandas de atividade enzimática de oxidases na reação
com ABTS. Estudos de caracterização e atividade enzimática em mais duas cepas estão em
andamento para determinar o potencial de utilização biotecnológica dos fungos filamentosos.
Palavras-chave: lignicelulose, enzimas, fungos, lacase, peroxidases.
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A ameaça está em toda parte: o jornalismo e o imaginário
do risco
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O jornalismo de saúde exerce papel preponderante na pós-modernidade ao informar,
interpretar o mundo e orientar as pessoas na condução de suas vidas. A atuação jornalística,
no entanto, excede o domínio utilitário e racional. A circulação de sentidos cria ambiência e
mobiliza as pessoas, apelando para as emoções.
Em uma sociedade considerada cada vez mais doente, os transtornos mentais tendem a
despertar o interesse dos leitores/internautas e ganham destaque no jornal Folha de S. Paulo.
A região metropolitana paulista possui o maior índice de doença mental entre os países
pesquisados, atingindo 30,1% da população (OMS, 2012). Ao difundir o saber biomédico, o
dispositivo jornalístico tende a redefinir o estatuto do que é ser/sentir-se doente. Estar
saudável não significa apenas ausência de doença, mas o baixo risco de desenvolver algum
mal.
O cotidiano de uma cidade grande nos impele à tentativa constante de manter o equilíbrio
emocional frente às demandas, cada vez mais intensas e imprevisíveis. O dispositivo
jornalístico nos convoca a estar vigilantes, através da administração dos hábitos ou a
descoberta de predisposições genéticas que nos exponham ao risco de desenvolver alguma
patologia. A gestão da saúde se torna responsabilidade do indivíduo, visto que a informação
se tornou acessível. O jornalismo cria ambiência ao potencializar o interesse, a curiosidade, a
precaução e o medo em torno da doença, atuando sobre o cotidiano.
Utilizamos as teorias do imaginário (MAFFESOLI, 2001; 2006; SILVA, 2012) para
compreender como o jornalismo tende a redefinir o estatuto do que é ser ou sentir-se doente
na pós-modernidade a partir da disseminação do imaginário do risco. Prolongar a existência e
viver com qualidade se tornaram quase um dever moral. Nosso corpus compreende quatro
matérias da Folha de S. Paulo do ano de 2001, data da aprovação da lei da reforma
psiquiátrica brasileira.
Palavras-chave: jornalismo, saúde, risco, imaginário, doença, pós-modernidade.
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PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA
E A PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DE GARIS.
Letícia de Jesus 1, Douglas Andrade 2

Objetivo: Verificar a percepção dos garis sobre a qualidade de vida antes e após um
programa de atividade física.
Métodos: O projeto foi realizado no município de Itaquaquecetuba / São Paulo, um dia por
semana, durante 20 minutos em um período de nove meses. O estudo foi de intervenção não
controlado. A amostra contou com 60 garis e foi utilizado o questionário SF-36, um caderno
de campo, para registrar os principais acontecimentos após cada aula e uma entrevista
estruturada com 8 garis. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Escola de Artes
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.Resultados: No domínio Capacidade
Física variou de 83 ± 25 para 90 ±12, Estado Geral de Saúde de 57± 11 para 68 ± 12, e
Vitalidade de 55±17 para 71± 11 todos com um aumento significativo. No domínio dor houve
uma piora significativa de 44 ± 10 para 26 ± 9,7. Os domínios Limitações por Aspectos
Físicos, Aspectos Sociais, Limitações por Aspectos Emocionais e Saúde Mental não
apresentou diferença estatística significativa. Os garis avaliaram a qualidade de vida de uma
maneira simples e abrangente.
Conclusão: que a intervenção para o grupo de garis contribuiu para o aumento de algumas
dimensões da qualidade de vida, porém piorou a percepção de dor e que uma análise
qualitativa contribui para melhorar a compreensão e os significados atribuídos pelos
participantes.
Palavras chaves: Coletor de lixo, qualidade de vida, atividade física.
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RISCOSÀ SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL EM
RELAÇÃO AO USO DO PROTETOR SOLAR
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A exposição solar excessiva ou indevida pode causar problemas de visão e de pele,
principalmente o câncer. De acordo com os dados do INCA, o câncer de pele do tipo não
melanoma será o mais incidente na população brasileira. As estimativas no Brasil para novos
casos eram de 6.230 em 2012, sendo 3.170 homens e 3.060 mulheres e o número de óbitos no
ano de 2013 foi de 1.559, sendo 910 homens e 649 mulheres [1]. As estimativas para 2016 são
de 80.850 novos casos para homens e 94.910 para mulheres [2].
Para preveni-los, existem medidas de proteção, dentre as quais destacaremos
os fotoprotetores. Neste estudo de revisão da literatura, analisamos evidências de riscos à
saúde humana e ambiental associados ao uso dos mesmos.
É necessário se proteger contra a radiação solar, mas os fotoprotetores podem causar eritema e
reações alérgicas [3]; também contêm substâncias que afetam o sistema endócrino de
organismos, consequentemente prejudicando ecossistemas [4]. E quando recomendado, o uso
eficaz de protetores exige aplicação e reaplicação corretas [5].
Portanto, os resultados mostram reações adversas ao uso e mau uso dos filtros solares, assim
como efeitos ao ambiente aquático. Recomendamos mais atenção à formulação de
fotoprotetores, bem como a outras medidas de fotoproteção que possam ser associadas ou
substituir o uso de fotoprotetores.
Palavras-chave: filtro solar, promoção da saúde, toxicidade, contaminação ambiental.
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Um método analítico para o estudo de perturbações em
torno de buracos negros de Schwarzschild
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Com o atual trabalho, apresentamos uma proposta para a determinação dos modos
quase-normais associados aos buracos negros de Schwarzschild. Um dos mais
importantes resultados deste trabalho é a obtenção de uma equação transcendente para
as frequências quase-normais e um resultado puramente analítico obtido através da
aproximação por sequência delta. Para tal, foi proposta a investigação da dinâmica
perturbativa em torno do espaço-tempo que descreve o buraco negro de Schwarzschild
[1], em que a evolução temporal das perturbações gravitacionais pode ser decomposta
[2] em um conjunto de equações de movimento com a forma
𝜕 2𝜓(𝑡, 𝑟∗ ) 𝜕 2𝜓(𝑡, 𝑟∗)
(1)
+
= 𝑉(𝑟∗ )𝜓(𝑡, 𝑟∗ ) ,
𝑟∗ = � 𝑑𝑟/ℎ(𝑟)
𝜕𝑡 2
𝜕𝑟∗2
O potencial efetivo 𝑉 (𝑟∗) é uma função positivo-definida de 𝑟∗ que possui um máximo
bem definido e decai a zero com 𝑟∗ → ±∞ [2].
−

Apresentamos um método de tratamento em que o potencial é aproximado por uma
função degrau
0,
𝑉 (𝑟∗) = �𝑉0,
0,

𝑟∗ ≤ 0
0 < 𝑟∗ < 𝑎 .
𝑟∗ ≥ 𝑎

(2)

A partir da Eq.(1), levando em conta o potencial aproximado na Eq.(2), mostramos que
as frequências quase-normais 𝜔 obedecem à equação

2𝑖𝜔�𝑉0 − 𝜔 2
(3)
= 0.
𝑉0 − 2𝜔 2
A equação (3) produziu um conjunto discreto de frequências quase-normais simétricas e
estáveis. A sequência delta gerada por (3) geou apenas um modo quase-normal
puramente imaginário e negativo, ou seja, estável também.
Trabalho financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq.
tanh �𝑎�𝑉0 − 𝜔 2 � −
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Influência da preocupação ambiental na decisão de
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O objetivo do estudo foi verificar a influência da preocupação ambiental dos estudantes em
suas decisões de compra. O método utilizado foi a aplicação de um questionário identificando
os fatores que os estudantes consideram que mais influenciam sua decisão de compra, seguido
pela apresentação de duas marcas de camisetas fictícias com diferentes preços e posturas em
relação às questões ambientais, após escolherem a marca, os respondentes indicaram quais os
fatores mais influentes para sua escolha e se trocariam de marca no caso de ser cobrado um
maior preço pela camiseta com apelo ambiental. Foram obtidas 148 respostas ao questionário.
No primeiro momento 129 (87%) dos estudantes escolheram a marca com maior apelo
ambiental e menor preço e 19 (13%) a marca com menor apelo ambiental e maior preço, na
hipótese de inversão dos preços estes índices foram de 86 (58%) e 62 (42%) respectivamente.
A preocupação em relação às questões ambientais era baixa (1,84+1,74) mas se mostrou
bastante influente na decisão de compra (3,36+2,41), aplicando-se o teste t-pareado para duas
amostras dependentes identificou-se que há diferença estatística significativa entre os
resultados com um p de 3,3*10-14. Entre os cursos esta situação se repetiu para os estudantes
de Gestão Ambiental (p=0,0001), Lazer e Turismo (p=0,0001), Têxtil e Moda (p=0,0003),
Ciências da Natureza (p=0,01), Marketing (p=0,02), Obstetrícia (p=0,02) e Sistemas de
Informação (p=0,04), mas não para Gestão de Políticas Públicas (p=0,86), Gerontologia
(p=0,88) e Educação Física e Saúde (p=0,25). Em relação às marcas, a preocupação ambiental
se mostrou mais relevante para aqueles que escolheram a marca com apelo ambiental com um
p de 1,7*10-16. A influência da variável preço foi menor apenas para os cursos de Gestão
Ambiental (p=0,03) e Marketing (p=0,002) não apresentando diferença estatística
significativa para nenhum dos demais cursos. De maneira geral os alunos de Gestão
Ambiental se mostraram mais influenciados pela preocupação ambiental, alunos de Marketing
se mostraram mais influenciados pelo modelo da camiseta e alunos de Sistemas da
Informação se mostraram mais influenciados pelo preço. Conclui-se que, nas situações
apresentadas, a preocupação ambiental foi influente para a decisão de compra dos estudantes.
Palavras-chave: marketing verde, decisão de compra, sustentabilidade
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Há várias décadas, tem havido uma grande discussão na comunidade estatística entre os
defensores das abordagens tradicionais de amostragem aleatória e os defensores da
amostragem intencional (que emprega métodos não probabilísticos para atender a critérios
específicos definidos pelo pesquisador). Enquanto a amostragem aleatória minimiza a
possibilidade de interferências humanas (intencionais ou não) no processo de alocação e
permite o uso de técnicas clássicas de inferência, a amostragem intencional tende a fornecer
grupos de tratamentos mais homogêneos em relação a variáveis de interesse.
Para mitigar o problema recorrente na amostragem aleatória de se obter grupos heterogêneos
entre si, Morgan e Rubin[1] propuseram uma abordagem baseada em Realeatorização
(amostragens aleatórias repetidas) para garantir que uma alocação obtida atinja um limiar de
balanceamento desejado. Todavia, a despeito das vantagens dessa abordagem, o tempo
necessário para atingir um determinado linear de balanceamento cresce exponencialmente
com o número de variáveis consideradas.
Neste trabalho, apresentamos uma nova abordagem, denominada Amostragem Fortuita, que
combina métodos de amostragem intencional e amostragem aleatória e que estende nossos
trabalhos anteriores[2]. Essa abordagem tem dois apelos importantes:
• Sob o ponto de vista teórico, concilia as visões dos defensores da amostragem aleatória e
da amostragem intencional;
• Sob o ponto de vista prático, provê o melhor dos dois mundos – grupos de tratamento
homogêneos, baixa possibilidade de interferência humana e a possibilidade de aplicação
de técnicas de inferência tradicionais.
Apresentaremos os resultados de um experimento numérico conduzido a partir de dados reais,
que demonstram uma significativa superioridade da alocação fortuita sobre a técnica de
realeatorização, tanto em termos de balanceamento entre os grupos obtidos como em termos
de poder em testes de significância.
Palavras-chave: amostragem aleatória, amostragem intencional, amostragem fortuita,
realeatorização.
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O estudo (em execução) tem por interesse analisar o elo que relaciona o turismo como
promotor do desenvolvimento econômico e sua suposta capacidade de contribuir para a
redução da pobreza. Para isso, toma-se como ponto de partida a política de regionalização do
turismo através do projeto dos sessenta e cinco destinos indutores do Desenvolvimento
Turístico Regional, que decorreu entre 2007 e 2010, em particular os municípios mineiros
contemplados. Assim, torna-se necessário questionar: a proposta de política pública do
turismo tem se mostrado capaz de alcançar seus objetivos ? Ela tem contribuído em alguma
medida para melhorar os parâmetros socioeconômicos estudados e em reduzir a pobreza?
Tendo em conta estas questões, as avaliações de impacto da política pública são muito
importantes, uma vez que os seus efeitos podem estar associados a alguma intervenção
governamental ou ao incremento de programas existentes a fim de se alcançar os objetivos da
política pública (RESENDE; OLIVEIRA, 2008). Cumpre destacar a necessidade para este
tipo de avaliação no domínio do turismo, sobretudo, das ações públicas destinadas
especificamente para estimular o desenvolvimento turístico e econômico regional. Por meio
do método quantitativo das diferenças em diferenças (DID/dif-em-dif) aplicado ao contexto
dessa pesquisa, busca-se compreender qual a relação entre a diferença líquida entre os grupos
de tratamento (22 municípios mineiros contemplados com a política nacional e regional de
destinos indutores) e de controle (cidades turísticas mineiras regionalizadas com
características semelhantes mas que não foram consideradas destinos indutores) buscando
verificar o impacto da política, mantendo, para tanto, todos os demais elementos constantes
(ceteris paribus). Espera-se verificar com o uso dessa estratégia se o turismo contribui de fato
para a melhoria dos indicadores sociais e, consequentemente, para reduzir a pobreza.
Palavras-chave: desenvolvimento; pobreza; política pública de turismo; destinos indutores.
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Franco Alejandro López Marín
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina,
PROLAM

O Chile é considerado por muitos analistas liberais como o país do “milagre
econômico”, o modelo a ser imitado em América Latina onde a fórmula do livre
mercado trouxe sucesso e estabilidade democrática após 17 anos de ditadura militar.
Citado frequentemente no Brasil como paradigma educacional e aparente destaque na
região, o país andino vive uma realidade diferente do mito que construiu a propaganda.
Neste artigo se propõe retratar como a privatização da educação superior no Chile feita
em ditadura e resguardada sob constituição até hoje, foi o alicerce na formação de uma
das sociedades mais desiguais do mundo e que apresenta um panorama bem distante do
publicitado.
A investigação será dividida dentro das etapas que se sucederam desde o golpe militar
até hoje onde movimentos estudantis, sociais e a sociedade progressivamente vem
questionando o modelo que rege a economia. Para que os leitores possam ter uma
compreensão abrangente sobre como foi se modificando educação chilena até chegar ao
estado atual serão apresentados os seguintes itens.
1. Como era o panorama da sociedade chilena nos anos 70’ e as estatísticas que
apresentava em educação.
2. Como a privatização foi gerando um Estado cada vez mais mínimo e
resguardando na constituição o poder absoluto do mercado, restringindo para
uma minoria o que era considerado um direito inalienável.
3. Avaliação do atual contexto educacional chileno e as suas estatísticas reais que
diferem bastantes das reproduzidas habitualmente.
4. Panorama recente do país, onde o que era no começo um movimento estudantil,
impugnado por adolescentes e pais, foi aos poucos despertando na sociedade um
sentimento de questionamento ao modelo econômico na sua totalidade.
Palavras-chave: educação, desigualdade, ensino superior, sociedade, estado.
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Recentemente tem-se deparado com uma grande mudança no comportamento humano no que
diz respeito a papeis de gênero, e como consequência na indumentária, uma vez que esta é
responsável por introduzir, através do elemento “novo”, mudanças nos padrões do
comportamento tradicional instituído e que aos poucos se tornou frequente[1]. A sociedade
vem acompanhando o crescimento do número de pessoas “providas” de dupla-sexualidade e
elementos que antes eram de uso restrito ao gênero feminino sendo aceitos pelos homens,
como as calças skinny, os decotes em ‘V’, as cores neon[2] ou mesmo as saias[3]. Esse
movimento, denominado nogender, invadiu o universo da moda. Em paralelo, temos as
mudanças de papeis de gênero na sociedade contemporânea, na qual é comum vermos casais
em que homens são responsáveis pela administração da casa e mulheres capitãs de indústria,
tendo suas funções bastante delimitadas[2]. A partir deste momento, algumas peças do guardaroupa passaram a ser compartilhadas, resultando em alguns desconfortos e inadequações em
relação ao corpo. Com base no estudo da antropometria, a qual é definida como uma ciência
de medida do tamanho corporal com o objetivo de estudar as dimensões da morfologia
humana[4], esta pesquisa apresenta os resultados da identificação e averiguação das
características do corpo andrógino brasileiro, o que serviu como base para o desenvolvimento
de uma tabela de medidas inicial representativa do público-alvo em questão, o qual tem suas
necessidades particulares e precisa ser valorizado em sua forma estética. Além disso,
constatou-se que o público andrógino consome peças do vestuário relacionadas ao gênero
oposto ao seu sexo biológico com grande frequência, porém, essas peças não satisfazem
completamente suas necessidades e desejos. Ademais, é um público que não concorda com o
padrão de divisão de roupas por gênero imposto pela indústria, mas que constantemente
transpassa a linha que separa o “masculino” do “feminino” em uma tentativa de atender suas
necessidades e desejos com o uso das peças do vestuário ofertadas pelo atual mercado de
moda.
Palavras-chave: androginia, nogender, modelagem, antropometria, corpo brasileiro.
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A presente pesquisa possibilitou identificar particularidades e percepções de participantes
acerca dos encontros de música corporal “Fritura Livre”, que ocorrem mensalmente na Praça
Victor Civita, localizada no bairro de Pinheiros em São Paulo. Os encontros são atividades
abertas de música corporal, onde os sons produzidos por estímulos ao corpo configuram
práticas integradas de percussão corporal e música vocal. Suas vivências são realizadas de
forma livre, inclusiva e comunitária, não se exigindo experiência musical e/ou pré-requisito, a
não ser pela disponibilidade de estar em contato direto com o outro. A pesquisa descritivoqualitativa partiu de uma revisão bibliográfica de conceitos sobre lazer, animação sócio
cultural, educação informal ou não formal, arte, cultura, eutonia e consciência corporal, e
utilizou-se da observação participante e da aplicação de questionários semiestruturados
abertos como instrumentos metodológicos para coleta de dados. Quanto as particularidades
dos encontros e percepções relatadas pelos entrevistados, foi possível captar a impressão de
que os encontros de música corporal “Fritura Livre” representam uma vivência artísticocorporal que ajuda a promover a criatividade pessoal e coletiva, por meio de uma
sociabilização espontânea, do respeito mútuo e pelo autoconhecimento corporal, resultando
em uma avaliação positiva do público entrevistado sobre as atividades desenvolvidas nos
encontros de “Fritura Livre”. Também foi verificado como o ambiente da Praça Victor Civita,
seu espaço físico e sua forma de gestão contribuem para o desenvolvimento de atividades
sócio artísticas, inclusive para a própria execução do“Fritura Livre”. Ademais, foi verificado
como novos conhecimentos corporais e artísticos podem ser obtidos através da vivência de
música corporal coletiva, em momentos de lazer, e como estes podem influenciar diretamente
na forma como o individuo se relaciona consigo mesmo, com o espaço público e com outras
pessoas.
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O presente estudo refere-se à pesquisa de mestrado da autora, e objetiva analisar a influência
da Atividade Física Regular Orientada, enquanto vertente da Política Pública de Esporte e
Lazer, na Qualidade de Vida das praticantes, através de uma Pesquisa-Ação no Programa de
Ginástica da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Valinhos/SP, visando
entender qual o intuito destas alunas ao buscarem um programa de atividade física, bem como
quais os objetivos para inclusão e permanência neste programa em específico. Será adotada a
combinação das abordagens quantitativa e qualitativa de pesquisa, utilizando diferentes
estratégias de coleta. Quantitativamente, serão utilizados dois questionários, a Versão
Abreviada em Português do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização
Mundial da Saúde (WHOQOL – bref) para avaliar a qualidade de vida das alunas, e o
Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividade Física (IMPRAF-54), para investigar
quais os motivos das mesmas para praticar uma atividade física, e qualitativamente será
realizado um grupo focal em cada turma para analisar os motivos de adesão e permanência
neste programa, bem como complementar a metodologia qualitativa no sentido de abranger
outros aspectos eventualmente não considerados nos instrumentos e que são subsídios
importantes para atingir os objetivos do estudo. Os critérios de inclusão serão: ter
disponibilidade em participar do estudo, ter entre 40 e 59 anos de idade, responder os dois
questionários, participar do grupo focal e frequentar o programa de forma assídua, sendo
necessário a presença em 75% das aulas no semestre em que os dados serão coletados.
Também será realizada uma entrevista semiestruturada com o Secretário e o Diretor de
Esportes, separadamente, buscando compreender a visão que possuem a respeito da
importância e do significado desse programa para população, para o município e para
Secretaria, qual o orçamento disponibilizado e qual a distribuição espacial dos grupos pela
cidade, e para avaliar a abrangência do programa serão analisados dados demográficos do
município e documentos da Secretaria indicando o alcance, a fim de obter um parâmetro da
abrangência. Os dados coletados serão correlacionados qualitativamente e a discussão será
baseada na literatura estudada para a revisão bibliográfica.
Palavras-chave: política pública; qualidade de vida; atividade física; ginástica.
[1] AMARAL, S. C. F. Rev. Bras. de Cienc. Esporte 23 (1) (2001) 109-121.
[2] ARAÚJO, D. S. M. S.; ARAÚJO, C. G. S. Rev. Bras. Med. Esporte 6 (5) (2000) 194-203.
[3] CARVALHO, Y. M. Rev. Bras. Cienc. Esporte 22 (2) (2001) 9-21.
[4] MARCELLINO, N. C. Rev. Bras. Cienc. Movimento 11 (2) (2003) 49-54.
Autor correspondente: Caroline Giolo de Melo, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP,
CEP: 03828-000, E-mail: caroline_giolo@usp.br

37

Programas públicos de atividade física e lazer em espaços não
formais de educação: comparando as experiências das cidades
de Valinhos/SP e Jundiaí/SP
Caroline Giolo de Melo, Tatiani Ribeiro 1, Prof. Dr. Reinaldo Pacheco
Orientadora: Prof. Dra. Juliana Rodrigues
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP
Fechar ruas inteiras, ou até mesmo pequenos trechos destas, para práticas de lazer, geram
diversos tipos de repercussões, estas sendo positivas ou negativas. Assim ocorreu quando foi
decidido legalmente o fechamento da Avenida Paulista aos domingos para lazer. O espaço
público, o qual nos pertence por direito, tem sofrido ao longo dos últimos anos uma série de
mudanças e adaptações no que diz respeito ao seu uso. Espaços como a Avenida Paulista, que
é considerada um grande centro financeiro, apresenta como função principal, durante os dias
da semana, ser uma via de circulação e um espaço de passagem. Assim sendo, o objetivo
principal do presente estudo e a questão que trazemos para o debate é que ruas e avenidas
podem apresentar um grande potencial para promover a interação e integração de diferentes
indivíduos a partir da oferta de atividades que podem ser desenvolvidas no tempo de lazer. A
rua como um espaço social, permite assumir certas identidades e desempenhar determinados
papéis, tornando-se então, um espaço de interação entre seus diversos atores, espaço de
criação de possíveis diálogos, conflitos e de diferentes práticas sociais. No caso do Programa
Paulista Aberta aos Domingos, objeto de nossa pesquisa, a rua acaba carregando com ela uma
imagem de criação de laços, sejam estes, instituições estabelecidas na região da Avenida
Paulista ou por àqueles que a utilizam. O Programa Avenida Paulista Aberta aos domingos
tem como intenção de refletir sobre a importância de ocupar o espaço público e promover o
lazer para a população. Dados mostraram que o programa enfrentou alguns obstáculos e
críticas por ocasião de sua criação e implantação. Em uma cidade como São Paulo, que há
tempos, privilegia apenas os automóveis, propor a abertura de uma avenida desse porte para
pedestres, skatistas, ciclistas e todo o tipo de pessoas foi uma ação impactante e que gerou
controvérsias entre os que aprovaram e os que são contrários à ideia. Como principais
resultados apresentam-se três questões norteadoras desta pesquisa: 1) Visão dos Usuários
Entrevistados, impressões e opiniões dos frequentadores; 2) A opinião dos frequentadores em
relação as atividades que podem ser implementadas junto ao Programa Paulista Aberta; 3)
Sobre a importância da presença do profissional de Lazer e Turismo com visão
multidisciplinar para a elaboração de programações para todas as faixas etárias e interesses
para que todos os frequentadores se apropriem ainda mais da avenida Paulista.
Palavras-chave: Espaço Público, Programa Paulista Aberta aos Domingos, Lazer.
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É possível afirmar que a administração pública enquanto campo de estudos não se
encontra sob um paradigma no sentido estrito desse conceito, ou seja, segundo as definições
de Thomas Kuhn em The Structure of Scientific Revolutions de 1962. Entretanto, ao se
expandir o conceito de paradigma no sentido de abarcar modelos e corpos teóricos, torna-se
possível afirmar que existem bases paradigmáticas que guiam os estudos nesse campo[1].
Assim, Yang et al.[2] defendem a necessidade de relaxar a definição de paradigma de modo a
incluir aquilo que definem como escolas de pensamento, baseadas em diferentes
características epistemológicas e metodológicas; essa defesa decorre de considerações em
relação à natureza multidisciplinar da administração pública. É importante notar, então, que a
implicação decorrente desse processo de ampliação do conceito é o surgimento de múltiplos
paradigmas que conduzem as pesquisas nesse campo, o que, por sua vez, traz aos
pesquisadores o desafio de lidar com essa multiplicidade. É possível encontrar a aplicação de
multiparadigmas na literatura brasileira de administração pública, da qual se destaca a teoria
da fragmentação de políticas públicas de Humberto Falcão-Martins[3]. Essa teoria possui, por
um lado, um componente dedutivo e baseado no paradigma institucional-racionalista e, por
outro lado, um componente indutivo e baseado no paradigma da seleção temporal aleatória.
Falcão-Martins observa uma lacuna teórica entre esses dois paradigmas, de modo que se
propõe a investigar as possibilidades reais que emergem entre esses pólos teóricos a fim de
complementar a literatura nessa temática. Uma vez que a natureza multidisciplinar de certos
campos de estudo pode ser melhor abordada a partir da perspectiva multiparadigmática, tanto
a construção de teorias pautadas por essa perspectiva, quanto a análise dessa construção
devem ser apresentadas e discutidas, a fim de que seus potenciais para outras análises
multidisciplinares sejam explorados e novas possibilidades de pesquisa sejam vislumbradas.
Palavras-chave: multiparadigmas; teoria da fragmentação de políticas públicas; teoria
multiparadigmática; fragmentação de políticas públicas; administração pública.
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Diversas canções, de diferentes gêneros musicais, apresentam em seu conjunto (desde as
letras, até suas melodias) questões e temas referentes à Ciência. De forma ampla, podemos
notar a expressão de diversos temas científicos em tais canções, como por exemplo: viagens
no tempo, missões espaciais, imagem do cientista e da ciência, tecnologia e sociedade,
evolução, corpos celestes, entre outros. Seria possível, então, utilizar esse produto cultural na
Educação?
O pedagogo francês Georges Snyders nos aponta que o espaço escolar deve ser um ambiente
em que a “cultura primeira” do estudante deve ser incorporada ao processo educacional,
permitindo acesso à “cultura elaborada”; trazendo, também, a satisfação ao estudante [1] [2].
Fraknoi argumenta que a canção pode servir como um “agente tranquilizador” na abordagem
de temas da Ciência [3]. E Gomes vem apresentando as potencialidades de se usar o Rock na
Educação em Ciências [4].
Além dos estudos teóricos, temos realizado atividades de intervenções pedagógicas dentro dos
Projetos de ensino ALICE e JOANINHA (vinculados a escolas municipais da Zona Leste de
São Paulo). Assim, também temos estudado e analisado na prática as possibilidades didáticas
e metodológicas do uso de canções para a Educação e Divulgação da Ciência, tanto para o
público infantil, como para o público adolescente.
Dessa forma, objetiva-se para o presente trabalho, apresentar breves noções teóricas do tema,
algumas canções com a temática científica, bem como apresentar alguns resultados obtidos
até o presente momento com as intervenções realizadas pelo grupo.
Palavras-chave: Educação em Ciências, Divulgação Científica, Canção, Arte-Ciência.
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Esta pesquisa tem como objetivo investigar as exigências legais para profissionais que
atuam com alunos surdos em escolas bilíngues e/ou classe comum de São Paulo, no
campo do ensino das Ciências. Ainda, propõe demonstrar que tais exigências não
garantem totalmente uma comunicação satisfatória entre os alunos surdos e seus
respectivos professores, através de uma análise de diversas grades curriculares de cursos
de pós-graduação em Deficiência Auditiva oferecidos em âmbito nacional. Tal
especialização ainda corresponde a via principal para a formação de profissionais que
atuarão com alunos surdos em São Paulo. Para isso, o trabalho se utilizará de uma
pesquisa bibliográfica da legislação municipal educacional vigente e de grades
curriculares universitárias disponíveis em sites educacionais que oferecem o curso de
Deficiência Auditiva pela modalidade de ensino à distância (EaD).
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A necessidade de padrões sustentáveis de produção está cada vez mais crescente no mundo
globalizado, sendo que, em muitos casos, as empresas despertam para essa necessidade por
maneiras diferentes, podendo ser tanto por pressão externa, quanto por pioneirismo, e
enxergarem como oportunidade de melhoria no processo produtivo, que busca além da
redução de custos, gerando consequente lucratividade. Essas constantes pressões exercidas
pelas partes interessadas, estão fazendo com que, cada vez mais as empresas estejam a par dos
problemas que possuem tanto interno quanto externamente, sendo um dos passos para essa
mudança de comportamento, a adoção de uma política de responsabilidade social. A
responsabilidade social, como estratégia, vai além do cumprimento legal e ético, tendo ações
internas e externas. No setor de vestuário de moda brasileiro, percebe-se um aumento de
ações que visam a promoção de sistemas produtivos pautados em requisitos de
responsabilidade social, resultando em melhores condições de trabalho, competitividade e
lucratividade. Portanto, esta pesquisa teve por objetivo estudar e analisar os impactos
percebidos na cadeia de fornecedores certificados pelo programa de certificação de
fornecedores da Associação Brasileira do Varejo Têxtil – ABVTEX em responsabilidade
social, bem como a identificação de práticas de monitoramento pelos varejistas signatários
deste programa. Em um primeiro momento realizou-se pesquisas bibliográficas que
resultaram na fundamentação teórica, a qual auxiliou na construção dos questionários com
perguntas estruturadas e semiestruturas a serem aplicados aos integrantes do estudo de
múltiplos casos, sendo estes representantes dos varejistas selecionados e da ABVTEX, bem
como na elaboração do questionário para os fornecedores por meio da pesquisa survey. Após
foi possível analisar os casos, bem como comparar o aprendizado organizacional dos
varejistas em responsabilidade social conforme modelo proposto por Zadek (2004). Os
resultados permitiram confirmar as proposições norteadoras, e identificar que o impacto
percebido pelos fornecedores e varejistas é positivo em relação ao programa de certificação,
porém necessitando de ações corretivas para garantir maior transparência e credibilidade.
Palavras-Chave: Varejo, Fornecedores, Certificação, Responsabilidade Social.
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O setor de transportes está entre aqueles que mais têm contribuído para aceleração da
degradação ambiental devido à queima de combustíveis fósseis. Nesse contexto, insere-se o
transporte aéreo, o modal de maior intensidade energética e que tem causado grande
preocupação. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC (2013), alerta
que o setor de aviação pode, em 2050, responder por até 8% das emissões globais de CO2, o
principal gás-estufa (GEE). Salienta também que, em países em desenvolvimento e de pujante
base industrial, como Brasil, China, México, África do Sul ou Índia, caracterizados por
grande dimensão territorial e demanda reprimida por viagens aéreas, a expansão do setor
aéreo tende a ser maior do que nos países desenvolvidos.
Nesse contexto, com foco no Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo, o
principal da América Latina, o presente trabalho, através do emprego da metodologia Tier 1,
recomendada pelo IPCC[1], quantifica a emissão de GEE e de poluentes gasosos gerada nas
decolagens e aterrissagens neste aeroporto. Além disso, apresenta uma análise qualitativa de
estratégias selecionadas de mitigação dessas emissões, baseada em uma revisão e análise
sinérgica da literatura nacional e internacional especializada na inter-relação entre a atividade
aeronáutica e o meio ambiente. Os resultados do modelo mostraram que as emissões de gases
nos voos domésticos tiveram um crescimento, de 155%, enquanto que nos voos internacionais
este crescimento foi de apenas 13%, entre 2005 e 2015.
Em relação às medidas de mitigação, a ANAC[2] cita quatro principais categorias de
medidas: regulatórias, técnicas, operacionais e através de instrumentos econômicos. Assim, as
medidas julgadas mais eficazes ao GRU Airport são: (i)taxação ao consumo de querosene de
aviação; (ii) aplicação de regulamentações específicas, como não permitir decolagens com
taxa de ocupação inferiores a 50%; (iii) microgeração de energia a partir de painéis
fotovoltaicos, ou compra de eletricidade de fonte de geração renovável no mercado livre; (iv)
continuação da modernização e reforma dos prédios que levem a uma maior eficiência
energética; (v) utilização de combustíveis alternativos nos veículos que auxiliam nas
operações de solo e, (vi) utilização de biocombustíveis nas aeronaves. .
Palavras-chave: poluentes atmosféricos e GEE, estratégias de mitigação, transporte aéreo
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Com envelhecimento populacional acontecendo em grande proporção, os indivíduos
que vivem em países em desenvolvimento como o Brasil, sofrem com a falta de estrutura para
acolher e suprir as demandas advindas das pessoas idosas, principalmente devido à
precarização dos serviços de saúde.
O idoso possui demandas especiais, gerando um aumento pela procura de serviços de
saúde. Sabemos que, conforme o estágio que se encontra a saúde do idoso, as internações
tornam-se cada vez mais frequentes. Assim, faz-se necessário a utilização de ferramentas que
possam contribuir na assistência prestada ao idoso usuário de pronto socorro. Nesse contexto,
este estudo tem como objetivos: aplicar a escala ISAR e selecionar idosos em riscos de
internação; aplicar a escala SEISAR para acompanhar e identificar problemas no estado de
saúde dos idosos, levantar os locais de acompanhamento dos idosos no pós-atendimento no
HU-USP e verificar a eficácia das escalas ISAR e SEISAR. Essa pesquisa é do tipo design
science research e será realizada no pronto socorro de hospital de ensino. A amostra contará
com 400 idosos. Para a coleta de dados serão utilizadas as escalas Identification of Seniors At
Risk (ISAR) e Standardized Evaluation And Intervention For Seniors At Risk (SEISAR). Os
idosos serão entrevistados durante o atendimento no pronto socorro e durante o período de
três dias, quinze dias, um mês e três meses após a alta do pronto socorro. Os dados serão
analisados por meio do programa SPSS versão 22. Os resultados serão apresentados em forma
de gráficos e tabelas. Consideramos que este estudo favorecerá a melhoria das condições de
saúde dos idosos e ainda, a diminuição da procura pelo pronto socorro.
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Fechar ruas inteiras, ou até mesmo pequenos trechos destas, para práticas de lazer, geram
diversos tipos de repercussões, estas sendo positivas ou negativas. Assim ocorreu quando foi
decidido legalmente o fechamento da Avenida Paulista aos domingos para lazer. O espaço
público, o qual nos pertence por direito, tem sofrido ao longo dos últimos anos uma série de
mudanças e adaptações no que diz respeito ao seu uso. Espaços como a Avenida Paulista, que
é considerada um grande centro financeiro, apresenta como função principal, durante os dias
da semana, ser uma via de circulação e um espaço de passagem. Assim sendo, o objetivo
principal do presente estudo e a questão que trazemos para o debate é que ruas e avenidas
podem apresentar um grande potencial para promover a interação e integração de diferentes
indivíduos a partir da oferta de atividades que podem ser desenvolvidas no tempo de lazer. A
rua como um espaço social, permite assumir certas identidades e desempenhar determinados
papéis, tornando-se então, um espaço de interação entre seus diversos atores, espaço de
criação de possíveis diálogos, conflitos e de diferentes práticas sociais. No caso do Programa
Paulista Aberta aos Domingos, objeto de nossa pesquisa, a rua acaba carregando com ela uma
imagem de criação de laços, sejam estes, instituições estabelecidas na região da avenida
Paulista ou por àqueles que a utilizam. O Programa Avenida Paulista Aberta aos domingos
tem como intenção de refletir sobre a importância de ocupar o espaço público e promover o
lazer para a população. Dados mostraram que o programa enfrentou alguns obstáculos e
críticas por ocasião de sua criação e implantação. Em uma cidade como São Paulo, que há
tempos, privilegia apenas os automóveis, propor a abertura de uma avenida desse porte para
pedestres, skatistas, ciclistas e todo o tipo de pessoas foi uma ação impactante e que gerou
controvérsias entre os que aprovaram e os que são contrários a ideia. Como principais
resultados apresenta-se três questões norteadoras desta pesquisa: 1) Visão dos Usuários
Entrevistados, impressões e opiniões dos frequentadores; 2) A opinião dos frequentadores em
relação as atividades que podem ser implementadas junto ao Programa Paulista Aberta; 3)
Sobre a importância da presença do profissional de Lazer e Turismo com visão
multidisciplinar para a elaboração de programações para todas as faixas etárias e interesses
para que todos os frequentadores se apropriem ainda mais da avenida Paulista.
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O estudo tem como objetivo principal identificar a percepção dos idosos frequentadores de
um parque municipal em Manaus/AM, a respeito da preocupação do poder público em
garantir seu acesso às atividades de lazer. Os objetivos específicos são sistematização do
conhecimento acadêmico científico relacionado ao lazer e ao envelhecimento; a análise
teórica e documental da legislação existente que contempla o cidadão idoso para a garantia de
seus direitos fundamentais e sociais e, as percepções do público idoso de Manaus a respeito
da tradução das políticas de lazer que a eles se direcionam em ações concretas por parte do
poder público municipal. A pesquisa justifica-se pela discreta produção científica identificada
cuja temática do lazer, envelhecimento e políticas públicas estejam interligadas, colaborando
inclusive para revisão e elaboração de tais políticas. Os instrumentos de coleta de dados
propostos consistem em levantamento bibliográfico e documental, visitas in loco com registro
fotográfico, observação, conversas informais e entrevistas com questionário semiestruturados.
A intenção é a interpretação das percepções do público idoso em questão acerca das políticas
públicas de lazer materializadas nas ações práticas de atividades desenvolvidas no âmbito
municipal assim como conhecer o perfil dos idosos frequentadores
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O presente texto traz como ideia principal uma reflexão sobre a necessidade do pensamento
interdisciplinar na pesquisa em turismo e meio ambiente como dois campos de estudos
distintos, mas que têm como similaridades as contribuições das diversas áreas do
conhecimento e que estão inter-relacionados em minha pesquisa de doutorado realizada no
programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, bem como
no sentido da utilização de conceitos e paradigmas de domínio dos dois campos de estudos
para uma possível compreensão das complexidades que moldam as pesquisa e o
conhecimento científico nestas duas áreas.
As incertezas e as constantes dúvidas que cada vez mais moldam o conhecimento produzido
no sentido de compreender a complexidade do mundo pós-moderno chama atenção pela
necessidade de abordagens interdisciplinares, e não somente enfoques multidisciplinares,
onde os diversos campos da ciência colaboram para investigar certos fenômenos e responder
aos complexos problemas científicos da sociedade.
O movimento atual das ciências preza por novos paradigmas, novas categorias de
conhecimento e novas metodologias de pesquisa, pois as descobertas científicas e o
surgimento de novos espaços de debate deram origem a novos questionamentos e a
permanente reconstrução teórica e metodológica de conhecimentos já consolidados. Outro
fato é que a recorrente antropização do mundo material e a ideia errônea da dominação da
natureza pelo homem fez surgir uma realidade hibrida, que também demandam novos
desafios teóricos, metodológicos e conceituais (RAYNAUT, 2013). Essas são, portanto, as
discussões propostas neste texto.
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Bactérias pertencentes ao gênero Xanthomonas são micro-organismos que causam doenças
em folhas, caules e frutos de diversas espécies de plantas[1]. Muitas das infecções causadas
por essas bactérias acarretam danos severos em frutas e vegetais, resultando,
consequentemente, em prejuízos econômicos. Por este motivo, estudos relacionados a essas
bactérias são importantes, visto que um melhor entendimento de suas patogenicidades e
histórias evolutivas pode prevenir o surgimento de novas doenças[2].
Como parte da análise da história evolutiva de 15 genomas de Xanthomonas, o grupo de
pesquisa desenvolveu ferramentas computacionais para identificação de genes homólogos
nesses genomas. Genes homólogos são dois ou mais genes que derivam de um mesmo gene
ancestral que podem ter sido gerados pela ocorrência de eventos de especiação ou
duplicação[3]. Eles foram encontrados por meio do alinhamento dos genes e também dos
genomas e, a partir desses alinhamentos, foram geradas tabelas indicando, para cada genoma,
as famílias de genes homólogos para as quais ele possui genes.
Com base nas famílias de genes homólogos identificadas, também foram identificados os
genes compartilhados por todos os genomas, ou seja, todas as famílias de genes homólogos
que possuíssem um gene presente em cada um dos genomas. Por sua vez, para cada um desses
genes compartilhados, foram realizados, com ferramentas já existentes na área, alinhamentos
múltiplos para posterior geração de árvores filogenéticas, que permitem observar as histórias
evolutivas dos organismos. Tais árvores filogenéticas podem ser comparadas com uma árvore
filogenética de referência, de modo que as árvores filogenéticas que se aproximarem dessa
árvore de referência indicarão que os genes utilizados para gerá-las são mais representativos
para demonstrar a história evolutiva das 15 bactérias do gênero Xanthomonas.
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Considerada uma doença crônica e autoimune, a esclerose múltipla (EM) é uma
doença inflamatória-desmielinizante, ou seja, causa destruição da bainha de mielina
fazendo com que a condução dos impulsos nervosos seja comprometida. De modo
geral, o sistema imune acaba por atacar a bainha de mielina, desta forma, acarretando
em consequente perda axonal seguida de remielinização das regiões lesadas, assim,
dando origem a placas endurecidas (escleroses), e tornando a mielina fisiologicamente
anormal. Devido ao desconhecimento sobre os mecanismos básicos da doença, até o
momento não há conhecimento acerca da cura da EM, porém diversos tipos de
tratamentos têm sido empregados aos pacientes, sendo os mais clássicos o uso de
agentes imunossupressores, como β-interferon e de antiinflamatórios como o
copolímero 1. Diversas pesquisas científicas têm destinado muito tempo tentando
entender os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da EM, e uma possível
resposta pode estar relacionada ao Poro de Transição de Permeabilidade Mitocondrial
(MPTP), que atua liberando Ca2+ das mitocôndrias para o citoplasma, e que é regulado
pela isomerase Ciclofilina D (CyD). Recentemente tomou-se conhecimento de que
células neurais com ausência de CyD são mais resistentes a agentes mediadores da
degeneração axonal observada em EM, além de as suas mitocôndrias possuirem níveis
mais elevados de Ca2+. A CyD trata-se de uma proteína de matriz mitocondrial, que em
humanos é codificada pelo gene PPIF localizada no cromossomo 10 e que é
extremamente conservado em homólogos de levedura, sendo que em S. cerevisiae o
gene que codifica a CyD é chamado CYP3. Outro mecanismo bem conservado entre
mamíferos e leveduras diz respeito ao transporte de moléculas via MPTP (em
mamíferos) e o Canal Mitocondrial Inespecífico de Levedura (YMUC). O objetivo geral
deste trabalho consiste em realizar ensaios de varredura com pequenas moléculas com
potencial inibitório da CyD humana, para desta forma encontrar possíveis fármacos que
não tragam efeitos colaterais prejudiciais à saúde de pessoas portadoras de EM.
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O objetivo principal deste projeto é investigar as significações do figurino e do corpo em
movimento como componentes essenciais na proposta de uma metodologia de criação e
desenvolvimento específica para trajes de dança. Neste estudo aprofundamos o estudo do
corpo dançante e das influências que ele exerce sobre o traje de dança a partir do estudo
bibliográfico do corpo em movimento de dança e do traje como figurino. Analisando a
evolução do corpo vestido e em movimento, as investigações bibliográficas abrangem estudos
da ergonomia, coreologia, dança, figurino, e composição cênica para entender melhor as
necessidades e possibilidades do corpo dançante como suporte do traje de dança. Os estudos
da coreologia aqui buscam discutir o uso de princípios do Sistema Laban como instrumentos
na metodologia de criação para trajes de dança. Na análise final, entrevistas darão pela
experiência de profissionais atuantes, sustentação para as discussões propostas.
Através da investigação as significações do figurino no corpo em movimento, podemos
concluir que o desenvolvimento criativo do traje de dança é mediado por elementos essenciais
na proposta da cena do espetáculo de dança. Destacamos neste estudo o corpo dançante e a
coreografia como aspectos fundamentas a serem observados na composição do traje e na
forma como um figurinista irá organizar sua metodologia de criação para trajes de dança. Pelo
estudo do Sistema Laban e da Labananálise (LMA), encontramos ferramentas potenciais para
a criação de uma metodologia que foque as especificidades dos trajes de dança. Percebemos
que tanto a Observação e como a Descrição coreográfica nos moldes da LMA sustenta e
organiza fatores chaves para a criação de figurinos na dança, auxiliando o figurinista a
construir projetos que incluam a observação do corpo dançante de forma ergonômica e da
coreografia como uma partitura do bailarino, o personagem em cena.
Também, as entrevistas, ao sustentarem as reflexões sobre as especificidades do traje de
dança, nos ajudam a perceber a importância deste estudo e do desenvolvimento criativo de
figurinos que se foque nas necessidades expressivas e ergonômicas do corpo dançante. Vemos
que os profissionais atuantes percebem tais necessidades e têm buscado a melhor forma de
criar e trabalhar positivamente as especificidades apresentadas a partir dessas necessidades. A
continuidade dessa discussão é essencial para o avanço na construção fontes que darão
suporte técnico para a criação de figurino de dança no caminho de uma metodologia de
desenvolvimento de trajes de dança.
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Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície do planeta e abrigam milhares de espécies
que vivem em diferentes ecossistemas e habitats. Nos últimos 20 milhões de anos, o pH dos
oceanos se manteve estável, mantendo-se levemente alcalino (TURLEY et al., 2006). Com a
intensificação do uso dos combustíveis fósseis e aumento de emissão de CO2, esse equilíbrio
químico começou a sofrer alterações: os oceanos estão ficando mais ácidos. Medições
indicam que o pH médio dos oceanos caiu de 8,21 para 8,10 desde o início da Era Industrial,
o que representa um aumento de 26% na acidez (IPCC,2013). A acidificação dos oceanos é
considerada uma ameaça aos ecossistemas marinhos. Ela é causada pelo aumento da
concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, o que provoca alterações no seu
equilíbrio químico, na disponibilidade de carbonato na água do mar e reduz o pH
(GATUSSO & BUDDEMEIER, 2000). O processo de acidificação do oceano já ocorre e
será acelerado com o aumento de emissões de CO2 ao longo do atual século (CALDEIRA &
WICKETT, 2003). Muitos animais marinhos, do fitoplâncton a peixes, são sensíveis e
vulneráreis às mudanças da química de carbonato na água. A reação desses animais às
alterações previstas poderá levar a profundas mudanças ecológicas nos ecossistemas
marinhos. De acordo com o 5º Relatório de Avaliação do IPCC (2013), o pH dos oceanos
deve diminuir ao longo do século 21, o que ameaça os ecossistemas e habitats marinhos.
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A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é uma estreita faixa de máxima precipitação
localizada na região equatorial, que exerce marcante influência no regime de chuvas das
porções costeiras dos continentes1. Devido ao transporte de energia pelo sistema oceanoatmosférico e à configuração dos continentes, a posição média da ZCIT não está localizada
simetricamente ao longo do equador, mas encontra-se deslocada para o norte (entre 5 e
12ºN)1. No oceano, o marcante aporte de água doce embaixo da ZCIT modifica a densidade
das camadas superiores do oceano, aumentando o gradiente térmico (termoclina mais rasa) e
levando a significantes alterações na comunidade planctônica. Nesse trabalho nós mostramos
que três espécies de foraminíferos planctônicos (Neogloboquadrina dutertrei,
Neogloboquadrina incompta e Globigernina glutinata) podem ser usadas para monitorar a
posição média anual da ZCIT moderna e seus deslocamentos no passado geológico.
Migrações meridionais pretéritas da ZCIT encontram-se bem documentadas em registros
continentais2, porém pouco se sabe a respeito do posicionamento da ZCIT sobre o Atlântico
durante importantes intervalos climáticos pretéritos3. O Último Máximo Glacial (UMG),
ocorrido entre 23.000 e 19.000 anos atrás, foi marcado por substancial aumento das geleiras,
redução da concentração de CO2 na atmosfera terrestre e redução na temperatura média do
planeta, levando a uma reorganização do sistema oceano-atmosférico e na redistribuição de
energia. Nossos dados mostram mudanças na composição da fauna de foraminíferos
planctônicos provenientes de cinco testemunhos sedimentares marinhos coletados na região
equatorial do Atlântico e indicam que durante o UMG a ZCIT esteve localizada próxima ao
equador, confirmando outros dados paleoclimáticos e simulações de modelos numéricos.
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Os sistemas descentralizados de tratamento de esgotos, apesar de apresentarem algumas
vantagens em relação aos sistemas centralizados também ocasionam impactos
ambientais. Essa característica deve ser levada em consideração no momento da seleção
de uma alternativa tecnológica para o tratamento de esgoto ou na proposição de
melhorias aos sistemas existentes. Uma das ferramentas que pode ser utilizada para
avaliar o desempenho ambiental de sistemas de tratamento de esgoto é a Avaliação do
Ciclo de Vida (ACV), a qual pode ser complementada pela metodologia de Custeio de
Ciclo de Vida (CCV), que permite calcular o custo total de um projeto ao longo de todo o
seu ciclo de vida. No presente estudo, a ACV e o CCV estão sendo utilizados com o
objetivo de analisar e comparar os potenciais impactos ambientais e custos de diferentes
configurações de sistemas descentralizados de tratamento de esgoto envolvendo wetlands
construídos considerando rotas alternativas para a destinação do lodo do sistema de
tratamento de esgoto e da biomassa vegetal dos wetlands construídos. A modelagem dos
sistemas e os cálculos envolvidos na avaliação dos impactos do ciclo de vida estão sendo
realizados mediante o uso do software openLCA. O método de avaliação de impacto
utilizado para as categorias de impacto de acidificação terrestre, mudança climática,
eutrofização aquática de água doce, formação de oxidantes fotoquímicos, depleção de
minerais e depleção de água doce será o método ReCiPe. Serão avaliadas também as
categorias de ecotoxicidade e toxicidade humana (utilizando o método USEtox). Dessa
forma, espera-se identificar os elementos que mais interferem no desempenho ambiental
e econômico dos sistemas estudados e comparar tais sistemas. E, assim, produzir
informações que possam auxiliar nos processos de tomada de decisão que visam à
melhoria de sistemas existentes ou a seleção de novas alternativas tecnológicas de
tratamento de esgoto.
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A história da publicidade no Brasil revela acontecimentos de destaque que contribuíram para
alterar a estrutura do respectivo campo social de maneira significativa[1]. Desde sua origem, os
profissionais da área protagonizam um jogo de lutas pela prática legítima, constituindo um
espaço caracterizado pela influência dos anunciantes, pelo reconhecimento dos pares e pelas
instâncias de consagração e legitimação. Tendo em vista que, para se entender, de fato,
determinado grupo social e sua importância no decorrer da história, é indispensável analisar
os contextos que permearam seu desenvolvimento, ressaltando as relações estabelecidas com
outras instituições sociais e identificando seus capitais de consagração legítimos[2], buscamos,
com esse trabalho, desvendar os interesses e capitais específicos que regem o funcionamento
da atividade publicitária no Brasil, cuja história precisa ser pensada para além da corrente
econômica ou marcos históricos não contextualizados com os distintos capitais, sendo esses
constituídos, na fase embrionária da atividade, a partir da influência dos Estados Unidos[3] e
de suas agências e clientes.
Palavras-chave: campo social, instâncias de consagração, publicidade e propaganda.

[1] IBRACO. História da Propaganda no Brasil. Instituto Brasileiro de Altos Estudos de
Comunicação Social, ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, 1990.
[2] BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2013.
[3] DURAND, José C. Publicidade: estratégias americanas e interesses de brasileiros, 19301970. In: Colóquio Saber e Poder, Focus, Unicamp. Campinas, 2008.

RIBEIRO, Eric A., USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-000, E-mail:
eric.ribeiro@usp.br

54

As ocupações das escolas estaduais em São Paulo:
Conflitos entre a educação não formal e formal
Tatiani Ribeiro 1
Orientadora: Prof. Dra. Juliana Rodrigues
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP
A presente pesquisa teve por objetivo analisar as atividades não formais de educação
desenvolvidas durante o período de ocupação das escolas estaduais afetadas pelo processo que
ficou conhecido como: “reorganização escolar” proposto pela Secretaria Estadual de
Educação do Estado de São Paulo no último trimestre de 2015. Para o estudo elegeu-se a
Escola Estadual Fernão Dias Paes localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A escolha
dessa escola se deu devido ao seu protagonismo durante o movimento de ocupação estudantil
e em razão das atividades que a escola desenvolveu ao longo do período que os estudantes a
ocuparam, promovendo debates, apresentações artísticas, organizando manifestações nas ruas
que mobilizaram intelectuais, personalidades artísticas que se solidarizaram com a causa.
Tendo como viés os conceitos de educação não formal, analisou-se as atividades acima
mencionadas a partir do ponto de vista dos agentes participantes das ocupações e dos mais
próximos a eles: pais e professores. Para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa foi
realizada pesquisa bibliográfica sobre educação não formal, sobre o contexto da
reorganização escolar e, também, foram analisadas publicações em jornais e revistas
referentes às ocupações. Para a coleta de dados foi elaborado um questionário semiestruturado
com perguntas abertas e direcionadas aos estudantes, pais de estudantes e professores. Como
resultados reflete-se sobre como as manifestações protagonizadas pelos estudantes colocam
em xeque o papel dessa escola no que se refere ao modelo tradicional de ensino/aprendizagem
e despertaram os estudantes para a importância da participação da comunidade escolar para
que ocorram mudanças na estrutura tradicional de educação escolar.
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O ar da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) vem apresentando concentrações de
poluentes atmosféricos acima dos padrões definidos como adequados para a saúde da
população. Em torno de 9700 mortes anuais podem ser atribuídas à má qualidade do ar só na
cidade de São Paulo[1]. A qualidade do ar é determinada tanto pelo padrão de emissão de
poluentes, que na RMSP é majoritariamente veicular, quanto pelas condições atmosféricas[2].
Os objetivos do presente projeto são: (1) investigar como as condições atmosféricas na RMSP
interferem na qualidade do ar e (2) estudar o efeito na qualidade do ar das políticas públicas
(implantadas ou previstas) voltadas para a mobilidade e para a redução de emissões
veiculares. A metodologia utilizada pode ser dividida em 4 fases: (I) estudo dos padrões
temporais e espaciais da concentração dos poluentes na RMSP, realizando a análise estatística
dos dados históricos da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (CETESB); (II)
estudo das circulações atmosféricas mais relevantes na RMSP, por meio de análise de dados
históricos e também de modelagem numérica; (III) caracterização dos padrões de emissão de
poluentes veiculares na RMSP, por meio do levantamento dos inventários de emissão e
distribuição da emissão nas ruas e avenidas da RMSP com a utilização de software de
sistemas de informação geográfica (SIG); (IV) modelagem da qualidade do ar utilizando
modelos numéricos computacionais, com a finalidade de melhor entender os processos
envolvidos e simular cenários atuais e futuros de mudanças nos padrões de emissão veicular.
Os principais resultados obtidos até o momento são: 1) a evolução temporal dos padrões
espaciais e temporais da concentração dos poluentes[3]; 2) uma melhor compreensão do efeito
da brisa marítima sobre a circulação atmosférica da RMSP; 3) uma melhor compreensão
sobre a circulação de ilha de calor urbana na RMSP; 4) a criação de uma distribuição espacial
das emissões veiculares que melhor representa a malha viárias da cidade; e 5) a criação de um
sistema de modelagem numérica da qualidade do ar na RMSP que será validado em breve e
poderá ser usado para diversos estudos com diferentes cenários de emissão veicular e políticas
públicas.
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Em Saccharomyces cerevisiae, Rtg2p é uma proteína que participa da sinalização retrógrada,
uma via de comunicação da mitocôndria para o núcleo. Ao se ligar à proteína Mks1p, Rtg2p,
permite que o complexo Rtg1/3p desloque-se para o núcleo para ativar a transcrição de genes
nucleares, em resposta à disfunção mitocondrial [1]. Além do papel na resposta retrógrada,
Rtg2p tem sido associada com a longevidade celular, pois células com o gene RTG2 rompido
(rtg2∆) apresentam longevidade reduzida[2]. Rtg2p possui um domínio N-terminal
importante para sua função que está relacionado com a sinalização retrograda e o
envelhecimento em levedura, entretanto, nenhum mapeamento estrutural detalhado foi
realizado neste domínio[1]. O objetivo deste trabalho foi identificar os determinantes
estruturais de Rtg2p, envolvidos na sinalização retrógrada e no envelhecimento. Para isto
foram produzidos treze mutantes pontuais (L56G, E106A, E106H, R109E, N113A, E137A,
D158A, T138A, A160G, G161A, S163A, Q165A e Q165E) por mutagênese sítio-dirigida, a
partir de desenho racional por decomposição de redes de correlação de aminoácidos (DRCN).
Analisaram-se as cepas mutantes por ensaio de auxotrofia para glutamato, mediu-se a
expressão do gene CIT2 e realizou-se ensaio de longevidade replicativa. Destacaram-se as
cepas N113V e Q165A que não apresentaram auxotrofia para glutamato e tiveram a expressão
do gene CIT2 superior à da cepa rtg2∆; também destacou-se a cepa E137A, que apresentou
um crescimento inferior às demais, mesmo com a adição do glutamato. No ensaio de
longevidade replicativa os mutantes E106A, R109E, E137A, T138A e D158A, apresentaram
longevidade similar à da cepa rtg2∆, enquanto os mutantes L56G e G161A apresentaram
longevidade média superior ao valor da cepa WT. Em conclusão, os resultados obtidos
demonstram que o domínio N-terminal é muito importante para a função de Rtg2p, tanto em
termos de longevidade, bem como na sinalização retrógrada; também indicam que existem
determinantes estruturais que controlam a longevidade de forma dependente ou independente
da resposta retrógrada.
Palavras-chave: Rtg2p, DRCN, Saccharomyces cerevisiae, Envelhecimento, Sinalização
retrograda.
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Os Museus vêm sendo cada vez mais procurados por um número crescente de visitantes,
surgindo então uma relação cada vez mais promissora entre a sociedade e os Museus.
Atualmente, esta instituição não é mais um local meramente contemplativo, mas sim um
espaço interativo, que busca inovar-se constantemente para satisfazer as necessidades e
desejos de seu público.
O Museu em sua definição possui várias funções/valores perante a sociedade: preservar,
investigar, educar, inovar, além de ser proativo e profissional. Quanto à finalidade, o
Museu tem de atender a três características: estudo, educação e lazer. As maneiras com as
quais os museus apresentam-se e os significados que eles podem adquirir podem torná-los
– dependendo de sua administração – instituições com longo alcance social, provedoras de
novas experiências e investidos de um importante papel para o desenvolvimento e a
valorização da cultura de uma sociedade.
Para cumprir com a sua função social, cabe ao Museu criar estratégias para aproximar a
população do seu acervo artístico, que é patrimônio de todos. E dentre as várias
possibilidades, as exposições temporárias, objeto de estudo deste texto, surgem como
importante ferramenta desta aproximação.
Constatou-se que a exposição temporária é uma ferramenta eficaz, por atrair
significativamente os visitantes, no entanto, apesar de muito utilizada, ela não é aplicada
estrategicamente, o que revela um potencial ainda inexplorado pelos Museus. Assim sendo,
a exposição temporária não seria uma atividade isolada do museu, que ocorre
esporadicamente, mas sim uma parte importante na engrenagem como um todo, que, de
forma articulada, consegue envolver o visitante a ponto de atender seus anseios de
enriquecimento cultural de forma dinâmica e agradável.
Propõe-se assim, que os museus implementem o uso estratégico das exposições
temporárias, que ressaltam a importância desta instituição e, ao mesmo tempo, dão
amplitude à suas ações, fazendo com que a última exposição não seja o final de um
passeio, mas sim um estímulo para o próximo.
Palavras-chave: Museus; Exposições Temporárias; Ferramenta Estratégica.
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A presente pesquisa em andamento tem por objetivo identificar os fatores motivacionais de
adultos para a aderência à prática de atividade física no tempo de lazer em parques urbanos
públicos da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo a presença de pessoas usufruindo
dos parques urbanos públicos com a prática de atividades físicas, individual ou coletivamente,
pode ser o retrato da descoberta de um corpo que há anos esteve sob o controle da moral e da
religião, mas também pode ser o resultado de um processo de aprendizagens, de incentivos e
de experiências que motivaram a vida de uma geração, que hoje demanda por ações gestoras,
que considerem a expressão das identidades vinda da cultura corporal como elemento central
para as decisões de políticas, programas e projetos nos parques urbanos. A primeira indagação
que permeia este estudo é sobre a coerência da oferta de atividades físicas frente às
motivações dos indivíduos, aspecto fundamental para a gestão de políticas públicas no setor.
A segunda, sobre a experiência em atividade física para os indivíduos ao longo da vida, que
tenha efetivamente motivado para uma prática duradoura. Acredita-se que estes
questionamentos devem anteceder o planejamento de espaços, bem como a oferta de serviços
de atividades físicas e lazer, principalmente no âmbito público. Desta forma, esta pesquisa se
justifica pela necessidade de se sistematizar e fundamentar uma prática de lazer que tem
impactos significativos na oferta de atividades físicas à população no âmbito público, por
preencher uma lacuna na pesquisa científica, que possa contribuir com a tomada de decisão
dos diversos agentes públicos e atores sociais na formulação de políticas públicas e projetos,
principalmente para as áreas da saúde, educação, esportes, lazer e cultura e, por fim, por
estabelecer parâmetros para promoção de mudanças de comportamento, tanto para a adoção
de um estilo de vida diversificado e saudável, onde a atividade física é elemento fundamental,
quanto para a ampliação do uso dos parques urbanos como espaços onde se legitima o direito
ao lazer e onde se estabelecem novas relações de pertencimento e de criatividade com a
cidade. A pesquisa será qualitativa exploratória, com uma combinação dos enfoques
bibliográfico, documental e de campo, respectivamente com a investigação das categorias
teóricas “lazer”, “atividade física” e “parques urbanos”, o levantamento de documentos que
orientam a gestão e a oferta de atividades físicas e de lazer nos parques urbanos e a realização
de entrevistas e questionários acerca das motivações para a prática de atividades físicas e de
lazer. A amostra será formada tanto por frequentadores de cinco parques urbanos na cidade de
São Paulo como por gestores destes parques selecionados intencionalmente. A pesquisa
deverá responder sobre quais fatores influenciam a participação de indivíduos adultos à
prática de atividade física para a promoção do lazer nos parques públicos urbanos da cidade
de São Paulo.
Palavras-chave: Lazer, Atividade Física e Parques Urbanos.
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Os sistemas descentralizados de tratamento de esgoto sanitário têm sido
implementados no Brasil e em países em desenvolvimento, motivado por questões
econômicas e por realizar o tratamento próximo a fonte geradora. Atualmente os wetlands
construídos (WC) têm ganhado espaço como uma alternativa viável de tratamento
descentralizado especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil. Algumas das
vantagens associadas ao uso dos WC são mecanismos simplificados de operação e
manutenção, menor impacto ambiental e produção de resíduos e ainda, a possibilidade de ser
integrado a paisagem local. No entanto há pouco controle sobre a qualidade do esgoto tratado
bem como desconhecimento sobre os efeitos ecotoxicológicos que podem ser causados
considerando o seu lançamento em corpos hídricos e aplicação para irrigação na agricultura.
Desse modo, o objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência de remoção de toxicidade em
sistemas de tratamento de esgoto sanitário por meio de ensaios de bioluminescência com a
bactéria Vibrio fischeri. Para a avaliação de toxicidade dois sistemas de tratamento foram
considerados neste estudo, a saber: (1) um sistema de wetlands construídos híbridos de fluxo
vertical seguido por horizontal – P1 e (2) sistema de wetlands construídos de fluxo livre e
aeração forçada acoplado a um decantador e um wetlands construído subsuperficial afogado –
P2.. Os sistemas de tratamento constituído por WC evidenciaram uma remoção de toxicidade
nas duas primeiras campanhas (P1= 94,25% e 98,8%) e P2 (97,4%, 90,2%) que pode estar
associado a remoção de microcontaminantes emergentes- MCEs, potenciais causadores de
toxicidade. Apesar da eficiência de remoção de toxicidade, todas amostras consideradas neste
estudo ne enquadram na categoria tóxica ou muito tóxica de acordo com a classificação
proposta por Bulich (1992) - amostras com EC50 < 25 muito tóxicas e de 25-50: tóxicas, o que
pode estar associado a presença de substâncias recalcitrantes aos tratamentos considerados
neste estudo. Os sistemas de WC têm sido apontado como alternativas potenciais para o
tratamento de águas residuárias no âmbito da redução de fontes de poluição química e
toxidade aos organismos aquáticos. Alguns dos processos associados às remoções reportadas
neste estudo são sorção, biodegradação, hidrólise e fotodegradação. Apesar da eficiência de
remoção de toxicidade do efluente dos sistemas de tratamento abordados neste estudo, as
amostras analisadas ainda apresentavam uma elevada toxicidade mesmo após tratamento.
Recomendam-se estudos futuros nos processos associados avaliação de toxicidade crônica e
nos processos associados a degradação de MCEs em Wetlands construídos
Palavras-chave: wetlands construídos, esgoto sanitário, ecotoxicologia; Vibrio fischeri.
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Hoje, no Brasil, os alimentos orgânicos expressam uma bandeira de agricultura alternativa à
convencional. No entanto há certo desconforto em relação aos preços elevados, o que impede
acesso mais amplo a esses alimentos. Esta pesquisa objetivou avaliar a distribuição das
hortaliças e frutos orgânicos, na capital de São Paulo, a fim de analisar a possível influência
da distribuição no preço final dos produtos, bem como identificar se há dificuldades nesse
setor que contribuam para a elevação do preço dos alimentos orgânicos.
A pesquisa baseou-se em levantamento de dados bibliográficos e na elaboração e aplicação de
um questionário a 17 produtores e 1 revendedor em outubro de 2015. A localização das áreas
produtivas dos 17 entrevistados é bastante dispersa, contudo, a maioria dos produtores
concentram suas terras na região de Ibiúna, seguido pela região de Parelheiros.
A maioria dos entrevistados respondeu que o preço do produto orgânico é derivado, de
maneira fundamental, das questões que envolvem a etapa da produção. Foi comentado ainda
sobre a falta de incentivos do governo no setor da produção e a obtenção da certificação de
produto orgânico como fatores que influenciam no preço da mercadoria. Observou-se que
apenas 3 dos 18 entrevistados citaram a questão da logística como fator que eleva o preço
final do produto orgânico.
Constatou-se que em âmbito local, a distribuição não se apresenta como um agravante direto
para o encarecimento do preço final do produto orgânico, contudo passa a tornar-se relevante
se os pontos de produção estiverem distantes dos pontos de distribuição. Isso, porém,
contraria o princípio da agricultura orgânica segundo o qual o respeito dos limites ambientais
locais requer a produção em pequena escala, ou seja, em nível suficiente de atendimento ao
mercado regional¹. A produção extensiva de orgânicos que visa satisfazer o comércio
internacional e das grandes redes de supermercados deixa de cumprir com a noção de
conciliação harmoniosa da produção com os ecossistemas naturais².
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A diferenciação epidérmica é um complexo processo no qual os queratinócitos passam
por alterações morfológicas e bioquímicas. Várias abordagens têm sido propostas para o
estudo da biologia da pele e da diferenciação dos queratinócitos, uma vez que o isolamento
das células da própria epiderme possui um baixo rendimento. Nesse contexto, emergem as
células-tronco, cujo potencial de auto renovação e a capacidade de originar linhagens
celulares com diferentes funções têm permitido aplicações terapêuticas dessas células, bem
como o estudo de processos biológicos. O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial de
diferenciação de células-tronco mesenquimais (CTM) do cordão umbilical humano em
queratinócitos, e estudar os eventos moleculares envolvidos neste processo com base na
atividade de calicreínas teciduais e expressão das citoqueratinas (CQ). As CTM foram
cultivadas em meio DMEM, soro fetal bovino 10% até atingir um aspecto fusiforme. Após a
caracterização das células como CTM, as mesmas foram induzidas à diferenciação em
queratinócitos através do seu cultivo em meio KSFM suplementado com fator de crescimento
epidérmico (EGF), e CaCl2 0,09 mM ou 1.8mM. As culturas foram avaliadas nos dias 1, 4, 7,
11, 14, 17 e 23, baseado nas atividades das calicreínas teciduais 5, 6 e 7 sobre substratos
sintéticos específicos, bem como a expressão de CQ10 e CQ14 por PCR em tempo real. A
morfologia das células foi monitorizada nesse período. Os dados mostraram alta atividade de
proteases no final do período de cultivo (14, 17 e 23 dias), e análise de expressão de CQ10 e
CQ14 no início do cultivo. Estes resultados abrem a possibilidade da utilização das CTM
como um modelo para o estudo da biologia da epiderme in vitro.
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Introdução: O desafio “Saúde dos Idosos” foi lançado pela empresa de consultoria pública
PolicyWisdom, em setembro de 2014 e propunha que jovens empreendedores
desenvolvessem soluções com impacto na saúde, mas ao mesmo tempo de baixo custo, para
idosos residentes na Comunidade Vila Nova Esperança (VNE), localizada na zona oeste de
São Paulo. Neste local residem 500 famílias, sendo aproximadamente 50 idosos. Neste
período e, para essa finalidade, a equipe Triple Geronto Ideas, formada por três estudantes do
curso de Gerontologia da USP, desenvolveu o protótipo do Impermevest, uma espécie de
protetor impermeável para calçados que objetiva a prevenção de quedas devido a sua
qualidade antiderrapante em situações de risco, como pisos molhados. Objetivo: Criar um
produto de custo relativamente baixo, que intervisse nas quedas sofridas por idosos em
diversas circunstâncias e que, assim, pudesse beneficiar os idosos da VNE, principalmente
devido às condições do ambiente propicio à quedas que esta população enfrenta diariamente.
Métodos: Os 23 idosos cadastrados na pesquisa “Apadrinhamento de idosos”, já desenvolvida
no local, beneficiaram-se do produto desenvolvido. Portanto, foram confeccionados 23 pares
do Impermevest. Em julho de 2015, ocorreu a entrega destes e os indivíduos também foram
orientados quanto ao seu uso. A pesquisa é caracterizada como um estudo de caso e, após sete
meses, encontrou-se 11 beneficiados que responderam um breve questionário com questões
semi-estruturadas avaliando e qualificando o produto. Resultados: Em geral, foi ressaltada a
grande utilidade do produto. Dos 11 beneficiados contatados, 10 afirmaram que usaram e
realmente o comprariam. Além disso, todos responderam positivamente quando foi
questionado se acreditavam que o produto seria capaz de prevenir quedas. Também foi
ressaltado pela maioria outras duas qualidades: confortável e fácil de calçar. Conclusão: O
Impermevest é útil tanto no cenário de terreno irregular e com cascalhos, presentes na
comunidade, quanto no uso doméstico em que os pés tenham contato com água e produtos
que tornem o chão escorregadio, como na lavagem de pisos. Apresenta colaboração favorável
na diminuição de quedas e é impactante frente à resolução deste problema de saúde pública
que acomete grande parte da população idosa. Os residentes da VNE que o receberam fizeram
bom uso e aprovaram o produto, negaram quedas durante os sete meses de uso. Referências:
Castro PMMA, Magalhães AM, Cruz ALC, Reis NSRD. Testes de equilíbrio e mobilidade
funcional na predição e prevenção de riscos de quedas em idosos. Rev Bras Geriatr Gerontol
[periódico na Internet]. 2015 [citado 2016 mar 31];18(1):129-140. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v18n1/1809-9823-rbgg-18-01-00129.pdf
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Atualmente, os corantes naturais têm sido cada vez mais contemplados como alternativa aos
corantes sintéticos, por serem menos impactantes ao meio ambiente e à saúde humana[1]. Na
área têxtil, as pesquisas com corantes naturais têm crescido, contribuindo para resgatar
conhecimentos tradicionais, além de abrir possibilidades para a indústria têxtil inovar[1,2]. Os
corantes naturais vegetais são os mais comumente utilizados e são obtidos de diversas partes
das plantas, como sementes, folhas, flores, raízes, cascas, madeira e frutas. Esses corantes
podem ser classificados quanto sua natureza química, sendo que cada classe pode ter um
comportamento diferente no tingimento das fibras têxteis, além de possibilitarem cores
distintas, como por exemplo: dos carotenoides, presente no urucum (Bixa orellana) e na
cúrcuma (Curcuma longa), é possível obter tons de amarelo e vermelho; as antocianinas, que
dá cor a algumas espécies de uva e amora, produzem tons de roxo e vermelho; com a
clorofila, que pode ser extraída da alfafa (Medicago sativa), é possível tingir tons de verde; e
do índigo, presente nas anileiras (Indigofera ssp), obtêm-se tons de azul [3-5]. Concernente ao
processo de tingimento, eles podem ser classificados como corantes diretos, que são aqueles
que se ligam diretamente à fibra ou possuem mordente em sua composição que auxilia na
ligação; corantes que precisam de mordente para se ligarem à fibra; e corantes à tina, que são
insolúveis em água e necessitam ser reduzidos quimicamente para sua forma leuco, que é
solúvel em solução alcalina[6]. A classe química do corante natural pode possuir relação direta
com o tipo de tingimento, portanto, conhecer a classificação dos corantes naturais pode
permitir o estudo mais orientado de novos corantes, tendo por base estudos anteriores com
espécies de mesma classe química, além de possibilitar a otimização do processo de
tingimento e a criação de uma metodologia única para determinados grupos de corantes.
Palavras-chave: corantes naturais, têxtil, classe química, processo de tingimento.
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As intensas emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos últimos anos têm acarretado
nas mudanças climáticas e no aumento da temperatura na Terra1. O setor que mais emite GEE
no mundo é o de geração de eletricidade, devido ao uso de combustíveis fósseis. No Brasil o
setor foi responsável por 16,57% das emissões de GEE em 2013, devido principalmente ao
aumento na participação das centrais térmicas para a geração de energia elétrica no país2.
Investir em combustíveis alternativos é o caminho para a segurança e sustentabilidade
energética no Brasil. Diversos combustíveis alternativos estão disponíveis, mas faltam estudos
que mostrem e correlacionem às vantagens energéticas, socioeconômicas e ambientais desta
mudança no Brasil. Neste estudo está sendo desenvolvida uma ferramenta que calcula
parâmetros, tais como, quantidade de energia e emissões de GEE geradas dentro do cenário de
substituição de combustíveis. Os combustíveis tradicionais e alternativos englobados no
estudo são os utilizados em termelétricas com tecnologia do Ciclo de Rankine. . Os dados
bases desta ferramenta estão sendo obtidos de fontes oficiais, tais como, Balanço Energético
Nacional (BEN), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC).A ferramenta será construída em Microsoft Office Excel®.
Nesta ferramenta dados desejados como, por exemplo, tipo e quantidade de combustível,
poderão ser inseridos pelo usuário enquanto outras informações de interesse, tais como,
quantidade necessária de um novo combustível para que haja a substituição sem perdas
energéticas e aumento de emissões atreladas serão fornecidas como resposta pela ferramenta.
Pretende-se ao final do projeto contribuir para incentivar a substituição dos combustíveis
tradicionais por alternativos para a mitigação da alta emissão dos gases de efeito estufa
produzidas por este setor energético.
Palavras-chave: mudanças climáticas, gases de efeito estufa (GEE), setor energético,
combustíveis alternativos.
[1] INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate
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Os caminhos da capoeira: do código penal a patrimônio
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1
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A capoeira é uma forma de expressão afro-brasileira hoje difundida em todo o mundo e
reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e da Humanidade, no entanto, essa
manifestação cultural foi reprimida e criminalizada no país ao longo do século XIX.
Considerando os caminhos da capoeira, o presente artigo, por meio de pesquisa bibliográfica
e documental, observou que sua característica de cultura múltipla, os processos de
desafricanização e (re)africanização, os interesses dos governantes e principalmente a
resistência dos praticantes de capoeira foram os fatores que possibilitaram sua prática ao
longo dos séculos, culminando no seu reconhecimento como Patrimônio Cultural.
Palavras-chave: capoeira, patrimônio cultural, patrimônio imaterial, cultura, história.
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A presente pesquisa abordou o brincar e o lúdico na infância em regiões de extrema
vulnerabilidade. Discutiu-se a importância e as memórias do brincar nessa fase da vida
através da análise de diários de guerra, reportagens de acampamentos de refugiados
publicadas em redes sociais, literatura, documentários e filmes sobre crianças em situação de
guerra e ou que vivem em áreas de conflitos, sejam esses, tráfico de drogas, escravidão
infantil. O objetivo principal da pesquisa foi analisar o cotidiano dessas crianças e
adolescentes tendo como foco as práticas culturais relacionadas com o lúdico, o brinquedo e
as brincadeiras que resistem apesar de situações de adversidades. A pesquisa descritiva de
característica qualitativa foi desenvolvida a partir de revisão bibliográfica e análise
documental e entrevistas com profissionais que trabalham em regiões de conflitos. Dentre os
estudos que fundamentaram a pesquisa foram considerados temas como lazer, ludicidade,
cultura da infância, vulnerabilidade social, condições de vida de crianças refugiadas e, ainda,
legislações (nacionais e internacionais) relacionadas com a proteção à infância. Em
considerações finais se apresenta as experiências lúdicas desenvolvidas no coletivo ou
individualmente e reflete-se sobre a importância e sentido dessas atividades na vida dessas
crianças.
Palavras-chave: Lúdico; Cultura da infância; Guerras.
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Desenvolvimento de um padrão laboratorial para análise
de isótopos estáveis de carbono e oxigênio e sua aplicação
na reconstituição da termoclina do Atlântico Sul durante
os últimos 125.000 anos
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Análises de isótopos estáveis de carbono (δ13C) e oxigênio (δ18O) são um dos principais
indicadores utilizados em paleoceanografia e paleoclimatologia. Sua precisa mensuração em
carapaças de foraminíferos tem sido uma das mais eficazes técnicas utilizadas na
reconstituição das condições oceânicas e climáticas do passado. Entretanto, estes marcantes
avanços só foram possíveis com a evolução, em paralelo, dos métodos analíticos que
envolvem a espectrometria de massas acoplada à preparação de diminutas massas de
carbonatos. Recentemente, foi instalado no Laboratório de Paleoceanografia e
Paleoclimatologia (P2L) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da
Universidade de São Paulo (USP) um espectrômetro de massas MAT253 acoplado a uma
unidade de preparação de carbonatos KielIV, únicos no parque analítico do Estado de São
Paulo e segundo do seu gênero em laboratórios de pesquisa públicos da América do Sul. Este
equipamento, ideal para a determinação da composição de δ13C e δ18O em diminutas amostras
de foraminíferos, carece de um padrão in-house. Nesta apresentação será mostrado o
arcabouço conceitual associado ao desenvolvimento de um padrão laboratorial para análise de
δ13C e δ18O. Finalmente, será apresentado os detalhes a respeito da aplicação deste padrão
laboratorial em um estudo de caso, a saber na reconstituição da estrutura da porção superior
da coluna de água durante os últimos 125.000 anos, a partir de análises de δ13C e δ18O em
carapaças de foraminíferos planctônicos provenientes de um testemunho sedimentar marinho
coletado sob a influência da Corrente do Brasil. Espera-se com este estudo determinar se a
porção superior da coluna de água do oeste do Atlântico Sul atuou como um reservatório de
calor durante os principais eventos de mudanças climáticas dos últimos 125.000 anos.
Palavras-chave: mudanças climáticas, Oceano Atlântico, América do Sul, padrão laboratorial,
isótopos estáveis de carbono e oxigênio.
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A qualidade da comunicação dos longevos no transporte
público na RMSP
Luiz Henrique Vieira da Silva, Jéssica Renata Feitosa Bandeira e Dominique Mouette
Na Grande São Paulo a questão da mobilidade urbana é tema primordial nas agendas
governamentais, uma vez que, de acordo com o Metro-SP[1], na RMS diariamente são
realizadas 43,7 milhões de viagens, sendo 68% motorizadas e dentre estas 54% por meios
coletivos, representando aproximadamente 16 milhões de viagens por dia. Esta demanda tão
acentuada resulta da tendência do crescimento das manchas urbanas e da maior expectativa de
vida da população. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil deverá
concentrar aproximadamente 90% de sua população em cidades até o final desta década[2],
aumentando a necessidade de sistemas eficientes de transporte coletivo.
Diante da conjuntura atual, onde os idosos brasileiros estão mais longevos e ativos, a
urgência por políticas públicas que tenham como foco este público, especialmente àqueles
que carregam consigo necessidades e dificuldades na audição e na visão, surgiu a inspiração
e, consequentemente, o tema do presente trabalho.
A revisão da literatura mostrou haver uma grande carência de estudos nesta área, os
existentes estão voltados para os problemas de desenho urbano. Assim, efetuou-se uma
pesquisa de campo, onde foram aplicados questionários e realizadas entrevistas com
profissionais da área.
Visando dar subsídios à implantação de políticas públicas, esta pesquisa buscou
analisar as dificuldades na comunicação no uso dos sistemas de transporte público em
decorrências das dificuldades na audição, na visão comuns no processo de envelhecimento.
Foram levantadas dificuldades não apenas em relação à mobilidade, mas a capacidade de
obter informações nos terminais e pontos de paradas, identificar informações como linha
desejada, sentido a seguir, realizar integração além de ter uma viagem de qualidade no interior
do veículo.
Posteriormente, através dos resultados obtidos, foi possível esboçar sugestões para a
readequação destes ambientes, a fim de atender as necessidades dos idosos e garantir-lhes
conforto, segurança e condições de deslocamento pela cidade, evitando, assim, a exclusão
social dos mesmos.
Palavras-chave: envelhecimento, mobilidade urbana, políticas públicas de transporte,
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Dificuldades e necessidades dos idosos no transporte
público de São Paulo e Região Metropolitana
Luiz Henrique Vieira da Silva, Jéssica Renata Feitosa Bandeira e Dominique Mouette
Na Grande São Paulo a questão da mobilidade urbana é tema primordial nas agendas
governamentais, visto que o fluxo de pessoas transitando diariamente - em sua maioria
utilizando os diversos modais do transporte público - é massivo: 8,5 milhões nos ônibus
urbanos, 3,8 milhões no Metrô, 2,7 milhões nos trens da CPTM. Esta demanda tão acentuada
pode ser entendida pela tendência (não apenas brasileira, mas mundial) do crescimento das
manchas urbanas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil deverá
concentrar aproximadamente 90% de sua população em cidades até o final desta década[1],
aumentando a necessidade de sistemas eficientes de transporte coletivo.
Diante da conjuntura atual, onde os idosos brasileiros são mais longevos e ativos,
proporcionando o aumento de sua porcentagem na pirâmide etária do país, a urgência por
políticas públicas que tenham como foco este público, especialmente àqueles que carregam
consigo necessidades e dificuldades na audição e na visão, surgiu a inspiração e,
consequentemente, o tema do presente trabalho.
Tendo em vista as dificuldades dos idosos no uso do sistema de transporte público, em
específico, na cidade de São Paulo e em sua Região Metropolitana, este estudo identificou
obstáculos e adversidades encontrados pelos longevos em paradas, estações e veículos
(levando em conta os modais encontrados neste espaço) através da bibliografia referente ao
assunto da mobilidade urbana e de pesquisas de campo.
Posteriormente, através dos resultados obtidos, foi possível esboçar metas para a
readequação destes ambientes, a fim de atender as necessidades dos idosos e garantir-lhes
conforto, segurança e condições de deslocamento pela cidade, evitando, assim, a exclusão
social dos mesmos[2].
Palavras-chave: envelhecimento, mobilidade urbana, políticas públicas de transporte.
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Um estudo de caso sobre erros de anotação em genes
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Considera-se um gene exclusivo uma sequência de nucleotídeos que está presente em apenas
um genoma quando considerados genomas de um grupo em estudo, tipicamente formado por
espécies próximas. A identificação da origem de genes específicos ou exclusivos de alguma
espécie (ou cepa) pode ser fundamental para entender as características específicas dessa
espécie e pode servir de marcador molecular para a correta identificação de, por exemplo,
uma doença de forma a permitir o uso do tratamento mais específico e adequado ou, a
depender da espécie sendo estudada, pode ser útil para o desenvolvimento de vacinas. Isto
posto, vale ressaltar que, após o sequenciamento do genoma de alguma espécie, é feita a
anotação das sequências de nucleotídeos que se expressam na codificação de proteínas, ou
seja, que são identificadas como genes. Neste ponto, podem existir inconsistências na
anotação, pois uma sequência de nucleotídeos pode ser anotada como gene em um
determinado genoma, mas não ser considerada em outro. Isso é chamado de erro de anotação
e ainda é um problema na área de bioinformática. No caso das bactérias do gênero
Xanthomonas, representado por organismos patogênicos que afetam espécies vegetais[1], o
estudo de genes exclusivos e da sua origem é importante, pois pode colaborar evitando o
surgimento de novas doenças[2] e, consequentemente, prejuízos econômicos.
O grupo de pesquisa está desenvolvendo ferramentas a fim de estudar a origem dos genes
exclusivos das espécies de Xanthomonas e analisar possíveis erros de anotação nesses genes.
O estudo da origem dos genes exclusivos foi realizado a partir da identificação de genes que
aparecem em apenas um genoma das espécies de Xanthomonas, considerando seus
aminoácidos. A seguir, esses genes exclusivos foram alinhados com os genomas do banco
mundial, ainda considerando aminoácidos. Neste ponto, foi possível perceber que os genes
das Xanthomonas alinharam apenas com a própria espécie, ou seja, não estão presentes em
nenhum outro genoma do banco mundial. Uma hipótese que pode justificar esse
comportamento é que existe uma inconsistência na anotação dos genes. Tal hipótese está
sendo validada utilizando uma ferramenta que busca erros de anotação nos genomas. Esta
ferramenta analisa os genes que foram considerados exclusivos na comparação com
aminoácidos, em relação aos genes exclusivos na comparação com nucleotídeos. Resultados
preliminares indicam que existe cerca de 52,61% dos genes considerados exclusivos de
espécies de Xanthomonas com erros de anotação, que podem ser estudados.
Palavras-chave: Xanthomonas, genoma, genes exclusivos, erros de anotação, filogenia.
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Políticas Públicas e atividades de reuso do descarte têxtil
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A atividade fabril têxtil consolidou-se fortemente no Brasil, tornando o país um importante
produtor mundial de artigos têxteis – o 5o maior produtor mundial, com uma produção
aproximada de 1,8 milhões de toneladas de artigos confeccionados por ano [1]. O país ainda
ocupa a 7ª posição na produção de fios e tecidos planos e a 3ª na produção de tecidos de
malha [2], além de gerar milhões de empregos diretos e indiretos. O Sudeste é a principal
região produtora de têxteis no país [1]. A região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada
Fluminense, composta por cidades como Belford Roxo e Duque de Caxias, por exemplo,
contam com um Arranjo Produtivo Local calçadista [3]. Contudo, em paralelo à desejável
produção econômica do segmento têxtil-confeccionista nacional, ocorre também a geração de
resíduos sólidos oriundos dos processos industriais, confeccionistas, varejistas e também do
pós-consumo, os quais constituem problemas ambientais. Observa-se, assim, que diferentes
partes da sociedade civil, como ONGs, universidades e grupos comunitários, são cruciais para
a criação de estratégias de reciclagem e de recuperação de resíduos através de novas políticas.
A América do Sul, em especial o Brasil, é referência no que diz respeito às organizações que
participam na construção e na adaptação de programas e políticas relacionadas à gestão de
resíduos sólidos [4]. O Projeto EcoModa em Niterói, por exemplo, uma das Políticas Públicas
estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro, reutiliza resíduos têxteis doados de várias
empresas para criar novas peças de vestuário. Baseados nos princípios da economia solidária,
objetiva valorizar e capacitar os trabalhadores e alunos envolvidos, além de também visar a
redução dos desperdícios, a reutilização e reciclagem [5]. Deste modo, também contribui no
debate sobre a redução do lixo urbano, posto que a moda tem sido uma ferramenta
fundamental de diálogo entre o Estado e as bases socioculturais [6].
Palavras-chave: sustentabilidade; moda; reuso e reciclagem têxtil; indústria
[1] Iemi - Instituto de Estudos e Marketing Industrial. Rel. Setorial da Ind. Têxtil Bras. Ed. 15
(2015).
[2] Finkler, M. et. al. Pol.: Ciên. e Tec., 15 (3) (2005) 171-175.
[3] Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do
Rio
de
Janeiro.
Arranjos
Produtivos
Locais.
Disponível
em
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1310055560.pdf> Acesso em 15 ago.
2016.
[4] Gutberlet, J. Brieﬁng: Wast. and Res. Man. 166 (1) (2013) 110-113.
[5] Barr, S.; Gilg, A. Geoforum, 37 (6) (2006) 906–920.
[6] Ecocultural Niterói. Oficinas de Moda Chegam a Comunidades de Niterói. Disponível em
<http://ecoculturalniteroi.com.br/blog/?id=1748&equ=ecocultural> Acesso em 10 jun. 2016.
Autor correspondente. W. F. Zonatti, IFRJ (Reitoria), R. Pereira de Almeida, 88, Rio de Janeiro, RJ,
CEP: 20260-100, E-mail: welton.zonatti@ifrj.edu.br

72

E
SIICUSP EACH
Resumos

Local: Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH
Realização: Comissão de Pesquisa – CPq

73

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 113
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

Análise da presença e distribuição de fatores de virulência e
resistência antimicrobiana relacionados ao Streptococcus agalactiae
isolados de gestantes
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Objetivos
Classificar cepas de Streptococcus agalactiae
isoladas de gestantes quanto ao sorotipo
capsular, presença e distribuição de fatores de
virulência e genes de resistência.

Métodos e Procedimentos
64 cepas de EGB isolados no Serviço de
Laboratório do Hospital Universitário (HU) da
Universidade de São Paulo (USP) foram
selecionadas
e
estudadas
quanto
a
sorotipagem capsular por Multiplex PCR. O
perfil de resistências das cepas selecionadas
foi analisado pelo antibiograma em disco
difusão.

Resultados
Os sorotipos capsulares caracterizados nas
amostras, mostraram que todos as amostras
pertencem aos sorotipos Ia, Ib, II e III, com
grande prevalência dos sorotipos Ia e Ib. Todas
as amostras (100% EGB) foram sensíveis a
Ceftriaxona,
Cloranfenicol,
Penicilina
e
Vancomicina. Resistente para Tetraciclina em
89,1% das amostras. Apenas 6,24% das
amostras foram resistentes a Clindamicina e
Eritromicina.

Figura 2.

Conclusões
Os resultados aqui obtidos mostram que as
mulheres envolvidas no estudo são portadoras
dos sorotipos com maior nível de morbimortalidade. Entretanto, o Streptococcus
agalactiae apresenta sensibilidade para os
antibióticos:
Ceftriaxona,
Cloranfenicol,
Penicilina e Vancomicina, ou seja, é facilmente
tratável. Esse estudo caracterizou o perfil de
colonização de mulheres por S. agalactiae,
contribuindo para o entendimento da relação
parasito-hospedeiro
envolvendo
esse
patógeno.

Referências Bibliográficas
TAMINATO, M.. et al. Rastreamento de
Streptococcus do grupo B em gestantes:
revisão sistemática e metanálise. Rev. LatinoAm. Enfermagem [internet], São Paulo, Novdez 2011
TAZI, A et al. Group B Streptococcus surface
proteins as major determinants for meningeal
tropismo. Current Opinion in Microbiology.
2012,15:44–49.
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Resumo do Trabalho em português:

Avaliação dos efeitos do scFv anti-LDL eletronegativa ma interação
leucócito - endotélio
MAYARA ULLIAN (IC); MARCELA F. CAVALCANTE (D); DULCINEIA S.P. ABDALLA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas/Universidade de São Paulo
mayullian21@gmail.com

Objetivos
A LDL [LDL(-)] eletronegativa desempenha um
papel importante na aterosclerose devido a
modificações que são capazes de induzir o
acúmulo de colesterol na camada íntima das
artérias. Uma vez que o sistema imune é
crucial no processo aterogênico, alternativas
terapêuticas que visam modular suas ação são
promissoras para controlar a progressão da
aterosclerose. Nesse contexto, fragmentos de
anticorpo tais como o fragmento de anticorpo
de cadeia única (scFv), que reconhecem a LDL
(-) e podem ser usados na prevenção do
desenvolvimento e/ou da progressão da
aterosclerose. A fim de aumentar o tempo de
meia-vida do scFv circulante nos vasos
sanguíneos, nanopartículas (NC) derivatizadas
com scFv anti –LDL(-) foram desenvolvidas e
conjugadas a este fragmento. Assim, o objetivo
desse estudo foi avaliar os efeitos da
nanoformulação NC-scFv sobre as interações
leucócito–endotélio e sobre a permeabilidade
do endotélio em camundongos C57BL/6J Ldlr-/pela técnica de microscopia intravital.

Métodos e Procedimentos
Camundongos
C57BL/6J
Ldlr-/foram
alimentados
com
dieta
padrão
ou
hipercolesterolêmica por 8 semanas. Assim,
foram avaliados pela técnica de microscopia
intravital depois da administração intravenosa
de uma única dose de veículo (PBS),
nanocápsulas NC (5 x 105 partículas/Kg) ou
nanoformulação NC-scFv (5 mg/Kg).

Resultados
Observou-se que a nanoformulação NC-scFv
não induziu respostas pró–inflamatórias nos

camundongos C57BL/6J Ldlr-/- alimentados ou
não com uma dieta hipercolesterolêmica por 8
semanas.

Figura 1: Avaliação da interação leucócito-endotélio
em camundongos C57BL/6J Ldlr-/- alimentados com
dietas padrão ou hipercolesterolêmica: cinética do
número de leucócitos em rolamento e aderidos
depois
da administração de veículo (PBS),
nanocápsulas NC ou nanoformulação NC – scFv.

Conclusões
A nanoformulação NC–scFv não apresenta
efeito tanto na interação leucócito – endotélio
como
na
permeabilidade
vascular
de
camundongos
C57BL/6J
Ldlr-/-.
Esses
resultados reforçam a segurança de sua
utilização em futuros estudos in vivo para a
avaliação de seu potencial uso como estratégia
terapêutica na aterosclerose experimental.

Referências Bibliográficas
KAZUMA SM, CAVALCANTE MF, TELLES AE,
MARANHÃO AQ, ABDALLA DSP. Cloning and
expression of an anti-LDL(- ) single-chain
variable fragment, and its inhibitory effect on
experimental atherosclerosis. MAbs, v. 5, n. 5,
p. 763-775, 2013.
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Resumo do Trabalho em português:

Identificação dos resíduos de aminoácidos de Coq10p que favorecem
sua ligação à coenzima Q6
Monica Tiemi Yonamine, Vittoria de Lima Camandona, Rafaela Maria
Rios-Anjos, José Ribamar Ferreira Júnior
Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
monica.yonamine@usp.br

Objetivos
Determinar quais resíduos de aminoácidos de
Coq10p que favorecem sua ligação à coenzima
Q6.

Métodos e Procedimentos
Os mutantes de Coq10p foram construídos por
mutagênese sítio-dirigida, realizada por duas
PCRs parciais e uma de sobreposição. As
PCRs
foram
realizadas
conforme
as
recomendações do fabricante e a purificação
dos produtos com o kit Qiaquick (Qiagen).
Adaptou-se o ensaio de longevidade replicativa
de Park, Mcvey e Guarente (2002).

Resultados
Os mutantes simples e duplos de Coq10p
foram construídos com sucesso, porém não foi
possível produzir o mutante triplo. O mutante
coq10 possui longevidade replicativa reduzida
quando comparado a cepa selvagem.

Figura 1. Ensaio de longevidade replicativa das
cepas selvagem e mutante coq10. p< 0,00001.

Conclusões
O método de mutagênese sítio-dirigida por
PCR de sobreposição é tão eficiente quanto os
métodos utilizados nos estudos de Busso et. al.
(2010). Os mutantes simples e duplos de
Coq10p foram obtidos com sucesso. O mutante
triplo não pôde ser construído por mutagênese
sítio-dirigida por PCR de sobreposição. A
longevidade replicativa da cepa selvagem
depende do gene COQ10.

Referências Bibliográficas
BUSSO, C. et al. Site-directed mutagenesis
and structural modeling of Coq10p indicate the
presence of a tunnel for coenzyme Q6 binding.
Elsevier B.V. 2010, v. 584, p. 1609-1614.
PARK, P. MCVEY, M & GUARENTE, L.
Separation of Mother and Daughter Cells.
Elsevier Science (2002), v. 351, n. 28, p 468477.
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Resumo do Trabalho em português:

INFLUÊNCIA DO ETILENO E DO ÁCIDO INDOL-3-ACÉTICO NA
FORMAÇÃO DE COMPOSTOS VOLÁTEIS DO AROMA EM MORANGOS
(FRAGARIA X ANANASSA DUCH.)
B. Y. S. Kiyota(¹), C. P. Fernandes(1), E. Purgatto(¹,²)
( )

¹ Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental (FBA),
( )
² NAPAN/FoRC-Food Research Center
E-mail: BYSK (bruna.kiyota@usp.br), EP (epurgatt@usp.br)

Objetivos
Em morangos, há evidências de que o ácido
indol-3-acético (AIA) inibe o amadurecimento
do receptáculo, enquanto a ação do etileno não
é clara. Não há um estudo detalhado sobre a
função desses hormônios na produção de
compostos voláteis formadores do aroma.
Assim, o principal objetivo desse estudo é
avaliar os efeitos do etileno e do AIA na
produção de compostos voláteis em frutos nãoclimatéricos.

amadurecimento de morangos. O hormônio
atrasou o desenvolvimento da cor vermelha
característica do fruto maduro.

Métodos e Procedimentos
Morangos foram coletadas no ponto de
maturação branco e divididos em três grupos,
de acordo com seu tratamento: controle, etileno
e AIA. Por meio de colorimetria, Microextração
em Fase Sólida, cromatografia a gás acoplada
a espectrometria de massas e análise
multivariada
(Análise
de
Componentes
Principais
PCA),
parâmetros
do
amadurecimento, como cor e produção de
compostos voláteis, foram analisados durante
cinco dias.

Resultados
No primeiro e no segundo dia, o grupo AIA
apresentou um aumento de compostos C6,
componentes característicos do fruto verde,
sugerindo um atraso no desenvolvimento de
aroma (Figura 1). No grupo etileno, os níveis de
alguns compostos derivados C6 foram
negativamente afetados (4-hexen-1-ol, acetato
de 3-hexen-1-ila e 1-Hexen-3-ol, Figura 1). A
análise de cor também contribuiu para verificar
a influência de AIA no processo de

Figura 1: Gráfico biplot da PCA. Cada letra
representa um composto volátil. Voláteis C6 estão
em vermelho.

Conclusões
Analisando os resultados, este estudo mostra
que há uma mudança significativa no perfil de
compostos voláteis em frutos tratados com
etileno e AIA, indicando que estes dois
hormônios podem ser reguladores da formação
do aroma no morango.

Referências Bibliográficas
SCHWAB, W., RIKANATI, R.D., LEWINSOHN,
E. Biosynthesis of plant-derived flavor
compounds. The Plant Journal, v. 54, p. 712732, 2008.
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Resumo do Trabalho em português:

UM MÉTODO ANALÍTICO PARA O ESTUDO DE PERTURBAÇÕES EM
RELATIVIDADE GERAL
Wayner de Souza Klën† , Carlos Molina Mendes‡
†‡
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo
wayner.klen@usp.br† , cmolina@usp.br‡

Objetivos
O objetivo deste trabalho é investigar as perturbações gravitacionais em torno do buraco negro de
Schwarzschild [1], através de um método aproximativo, e verificar a eficiência do esquema utilizado
comparando nossos resultados com a literatura pertinente [2, 3].

i
1
2
3
4
5

±<(ωi )
1.1094
1.4256
1.8711
2.3735
2.9009

=(ωi )
0.0800
0.24255
0.38881
0.50147
0.58932

Métodos e Procedimentos
Tabela 1: Tabela com os cinco primeiros valores de
O espaço-tempo esfericamente simétrico de inte- ω , com a = 14.4, V
i
máx = 0.151, M = 1 e ` = 2.
resse é o de Schwarzschild. Em diversas situações
relevantes, a equação que governa a evolução temComo resultado da sequência delta obtivemos
poral das perturbações pode ser reduzida a uma apenas um modo quase normal, a saber
equação diferencial de segunda ordem do tipo
A
∂ 2 ψ`
∂ 2 ψ`
ω = −i ,
(5)
− 2 +
= V` (r? )ψ` ,
(1)
2
2
∂t
∂r
?

Ronde r? é a coordenada tartaruga definida por r? =
rdr/(r − 2M ). Os modos quase-normais são obtidos ao impor determinadas condições de contorno a
esta equação, condições estas que descrevem apenas modos outgoing, ou seja, apenas modos saindo
e não entrando na barreira potencial, a saber

onde A é uma constante.

Conclusões

Concluímos que o método proposto é qualitativamente eficiente para o caso do potencial quadrado,
pois produziu uma equação transcendente, que por
si só é de tratamento mais simples. Esta, por sua
ψ(t, r? ) ∼ e−iω(t−r? ) com r? → +∞ ,
vez, produziu um conjunto discreto de frequências
(2)
quase-normais. Estas frequências são estáveis, pois
ψ(t, r? ) ∼ e+iω(t−r? ) com r? → −∞ .
as partes imaginárias são negativas, indicando asPropomos uma aproximação do potencial V` (r? )
sim o amortecimento das oscilações emitidas. A
por um potencial quadrado simples, da forma
aproximação delta nos forneceu um resultado analí
se r? ≤ a
 0
tico que está de acordo com [4].
V0
se a < r? < b .
Vaprox (r? ) =
(3)

0
se r? ≥ b
Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de DeNeste potencial as constantes V0 , a e b são determi- senvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.
nadas a partir da expressão exata de V` (r? ). Após
Referências
isto, foi gerada uma sequência delta com a equação
obtida.
[1] K. D. Kokkotas, B. G. Schmidt, Living Reviews
in Relativity 2 (1999).
Resultados
A partir do método proposto, uma equação trans[2] Hans-Peter Nollert, Classical and Quantum
cendente foi obtida para descrever as frequências
Gravity 16, R159 (1999).
quase-normais
1
[3] C. Molina, D. Giugno, E. Abdalla, A. Saa, Phy1
(1 − z 2 ) 2
F (z) = tanh[k(1 − z 2 ) 2 ] − 2iz
,
(4)
sical Review D 69, 104013 (2004).
1 − 2z 2
1

1

onde z = ω/V02 e k = aV02 . Esta equação gerou um
conjunto discreto de frequências quase-normais.

[4] P. Boonserm, M. Visser, Journal of High Energy
Physics, 2011 (3), 1 (2011).
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Resumo do Trabalho em português:

Sistema de Rastreamento de Múltiplos Indivíduos em Vídeo de Baixa
Resolução com Movimentação de Câmera
Thiago Mayllart Macedo Silva e Prof. Dr. Luciano Antonio Digiampietri
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
thiago.mayllart.silva@usp.br

Objetivos
Há um grande acervo de bibliografias
relacionadas a técnicas de rastreamento de
objetos. Contudo, grande parte destas técnicas
apenas é aplicável em gravações em alta
resolução, nas quais os objetos/indivíduos
rastreados possuem contornos suaves, além de
não possuírem movimentação de câmera.
Adicionalmente, há uma carência ainda maior
de estudos acerca dos problemas de colisão e
oclusão de objetos em rastreamentos em baixa
resolução. Este trabalho estudou e desenvolveu
técnicas capazes de
solucionar estes
problemas, aplicando os algoritmos resultados
no rastreamento de jogadores em partidas de
vôlei.

Dentre os 6 objetos rastreados, 3 deles foram
perfeitamente rastreados. O jogador 1
apresentou sucesso de 87% de rastreamento. O
jogador 2 cerca de 50%. Já o jogador 5
apresentou taxa próxima de 10% de eficácia de
seu rastreador. Assim, houve eficácia de 100%
de rastreamento de metade dos objetos e 75%
para identificação geral de todos.

Métodos e Procedimentos
Foi realizada a análise de bibliografias que
contribuíram para a idealização de técnicas
semelhantes e adaptadas, verificando sempre a
eficácia das técnicas nos testes realizados.
Foram desenvolvidos os seguintes módulos
para a ferramenta: subtração de fundo
(atividade de pré-processamento), que realiza a
coloração de objetos para rastreamento;
rastreador de objetos, que rastreia áreas
colorizadas;
verificador
de
colisões/
sobreposições; verificador de saída e entrada
de cena; e corretor de discrepâncias gerais.
Para os testes e validação, foi escolhido um
conjunto de frames que abordasse todos os
tipos de problemas/desafios identificados.
As coordenadas dos objetos/indivíduos foram
manualmente registradas e comparadas com os
resultados obtidos pelo rastreamento.
Foi realizada a análise do sistema desenvolvido.

Resultados
Foi realizada a comparação dos resultados
produzidos pelo rastreamento de indivíduos em
255 frames à taxa de 50 FPS.

Figura 1: Recorte da área rastreada de um jogador

Conclusões
O sistema desenvolvido representa de fato uma
adição
aos
estudos
relacionados
a
processamento de imagens, principalmente nas
áreas de rastreamento de objetos. O mesmo
apresenta eficácia para rastreamento de
objetos, podendo ser aperfeiçoado por meio da
implementação de redes neurais com
treinamento a partir da posição relativa dos
indivíduos.

Principal Referência
Cheng, X.; Shiina, Y.; Zhuang, X.; Ikenaga, T. (2012)
Player Tracking using Prediction After
Intersection based Particle Filter for Volleyball
Match Video.
Palavras-chave: Rastreador; Oclusão; Sobreposição;
Processamento de Imagem.
Apoio: CNPq.
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Resumo do Trabalho em português:

PROJETOS DE VIDA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA EACH.
Autora: Letícia Sanfilippo Rojas
Orientador: Profº Drº Ulisses Ferreira de Araújo
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES (EACH-USP).
E-mail: Leticia.rojas@usp.br

Objetivos
De acordo com os levantamentos realizados
acerca do tema ‘projeto de vida’, identificou-se
como objetivo crucial da pesquisa, verificar se
os estudantes universitários da EACH possuem
algum projeto de vida e, em caso positivo, à
qual categoria de análise eles estão vinculados:
familiar, carreira profissional, realizações
acadêmicas etc. Assim, como objetivos
específicos da pesquisa, têm-se:
1) Traçar o perfil de jovens que
responderão a pesquisa;
2) Identificar os projetos de vida e suas
características,
dos
jovens
universitários da EACH;
3) Explorar o material coletado e suas
especificidades.

Métodos e procedimentos
Para obter os dados necessários para a
pesquisa, fora elaborado um questionário
através do embasamento em instrumentos
reconhecidos internacionalmente, como a
Escala sobre objetivos de vida (ROBERT;
ROBINS, 2000) e a Escala sobre sentido de
vida (STEGER et. al., 2006), bem como outros
elementos desenvolvidos de acordo com a
necessidade da pesquisa. Este questionário,
contendo 08 questões, sendo 03 múltipla
escolha e 05 discursivas, foi enviado por e-mail
para todos os alunos da EACH. Nesta
pesquisa, foram considerados 100 participantes
que concluíram o questionário para a amostra.

Resultados
A partir do desenvolvimento do trabalho foi
possível constatar, através dos dados obtidos
pelo questionário, quantos jovens possuem
projeto de vida e a qual categoria de análise
estão vinculados. Nesse sentido, analisa-se
que 8% não possuem projeto de vida; 64%

possuem projeto de vida com orientação para o
próprio sujeito – satisfação pessoal -, e que,
28% também possuem projeto de vida, mas a
orientação deste está voltada para realizar algo
no mundo ao seu redor.
Categoria de projetos de vida (purpose)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

64%
28%
8%
Sem
Projetos de Projetos de
projetos de vida self vida beyond
vida
oriented
the self

Figura 1: Gráfico das categorias de purpose.

Conclusões
A partir da presente pesquisa, constata-se que
a maioria dos estudantes universitários da
EACH que reponderam o questionário
possuem projeto de vida e a orientação deste
está amplamente amparada no próprio sujeito,
demonstrando assim, comprometimento com a
sua própria existência, descobrindo algo que
para eles, é significativo realizar (DAMON,
2009).

Referências Bibliográficas
ARAÚJO, U. F. et al. Youth purpose and life
goals of students engaged in community
and social activities. Revista Intenacional
d’Humanitats – 2014.
DAMON, W. O que o Jovem quer da vida?
Tradução Jaqueline Valpassos. São Paulo:
Summus, 2009.
MACHADO, N. J. Educação: projetos e
valores. São Paulo: Escrituras, 2000.
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Resumo do Trabalho em português:

ESTUDO SOBRE A DESORIENTAÇÃO CAUSADA PELA ESTRUTURA DE
MAPAS CONCEITUAIS
Thalita de S. Nascimento, Joana G. de Aguiar e Paulo R. M. Correia
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP
E-mail: thalita.nascimento@usp.br

Introdução e Objetivo

Resultados

Mapas conceituais (MCs) são organizadores
gráficos para representar o conhecimento que
1
facilitam a aprendizagem significativa . A
utilização dos MCs como material de ensino
pode causar desorientação ao leitor (alunos)
quando (i) a quantidade de conteúdo mapeado
é excessiva e (ii) não se utiliza hierarquia para
favorecer a organização visual. Nesses casos,
2
os alunos enfrentam uma sobrecarga cognitiva
que dificulta a aprendizagem. O objetivo desse
estudo foi comparar MCs produzidos com
diferentes estruturas hierárquicas, na ausência
e presença de cores, para verificar a condição
que causa menor desorientação durante a
leitura.

As condições experimentais SCHC, CCHA e
CCHC apresentaram alta EI porque elas
causaram menor desorientação (Figura 1). O
MC SCHC apresentou a maior EI. Os MCs
CCNH, SCHA e SCNH apresentaram baixa EI
porque eles causaram maior desorientação. O
MC SCNH (ausência de dicas gráfica)
apresentou a pior EI.

Métodos e Procedimentos
Alunos de graduação (n=36) foram separados
em seis condições experimentais para avaliar o
tipo de estrutura do MC (Hierarquia em Árvore/
HA, Hierarquia Cíclica/HC e Não Hierárquica/
NH) e o uso de cores (Sem Cor/SC e Com Cor/
CC) na aprendizagem de conceitos químicos.
O tema do MC explorou as cores dos fogos de
artifício como consequência da luminescência
produzida por transições eletrônicas. A coleta
de dados foi realizada por meio de entrevistas
individuais (45-60min) com as seguintes
etapas: (i) assinatura do TCLE (aprovado pelo
CEP da EACH/USP), (ii) pré-teste, (iii) leitura
do MC com rastreamento do olhar, (iv) pósteste e (v) declaração de esforço mental na
leitura do MC. A análise dos dados se baseou
na Eficiência Instrucional (EI), calculada a partir
do Desempenho no pós-teste (D) e do Esforço
Mental (EM) associado à leitura do MC: EI = D
– EM / 2.

Figura 1: EI para as condições experimentais.

Conclusões
A hierarquia atua como dica gráfica e facilita a
leitura do MC. O uso de cores só foi útil para a
hierarquia em árvore. O MC SCHC foi a melhor
condição testada. Essas conclusões são
preliminares por causa do tamanho da amostra.

Referências Bibliográficas
1

Novak, J.D. Learning, creating and using
knowledge: concept maps as facilitative tools in
schools and corporations. NY: Routledge. 2010.
2
Sweller, J., Ayres, P.; Kalyuga, S. Cognitive Load
Theory. NY: Springer, 2011.
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Resumo do Trabalho em português:

Avaliação de uma proposta para políticas públicas de educação em
tempo integral: Projeto A.L.I.C.E. - Arte e Lúdico na Investigação em
Ciências na Escola
Luis Paulo Piassi, Livia Delgado Leandro da Cruz
Escola de Artes, Ciências e Humanidades / Universidade de São Paulo
livia.delgado.cruz@usp.br

Objetivos
Avaliar o projeto A.L.I.C.E. enquanto proposta
que possa subsidiar políticas públicas para a
Escola de Tempo Integral, particularmente no
que diz respeito à inserção de estratégias de
Popularização da Ciência no ambiente
escolar, com caráter interdisciplinar.

Métodos/ Procedimentos
A realização da revisão bibliográfica, partindo
de análises básicas sobre a Escola de Tempo
Integral (GADOTTI,2009) e de propostas de
projetos escolares foi fundamental para a
compreensão do cenário educacional, bem
como para o estudo acerca da legislação
sobre
programas
governamentais
de
implantação
ou
incentivo
a
essas
modalidades. Ainda, paralelo à aplicação do
projeto A.L.I.C.E., houve a participação de
reuniões e de atividades de aplicação, coleta
de registros, dados e impressões, bem como
a leitura de relatórios e análise de trabalhos
dos diversos agentes envolvidos no projeto.

Resultados
Proposto e desenvolvido nas escolas EMEF
Arquiteto Luís Saia, localizada na Zona Leste
do município de São Paulo, e EMEI Tarsila do
Amaral, no município de Guarulhos, o projeto
é voltado para estudantes do ensino infantil e
fundamental e possui seis frentes de trabalho:
D.I.A.N. (Debates e Investigações sobre os
Animais e a Natureza); L.U.C.I.A. (Leituras
Universais e Cinema na Investigação ArteCiência);
L.Y.R.A.
(Laboratório
de
Investigação em Robótica e Astronáutica);
M.A.R.I.A. (Manifestações da Alegria e do
Riso na Intervenção da Arte-Ciência); R.I.T.A.
(Ritmos na Investigação da Tecnologia e da
Arte-Ciência); e E.M.M.A. (Estudos sobre a
Mulher e as Minorias na Arte-Ciência).

Cada grupo desenvolveu suas atividades por
meio de oficinas semanais com os estudantes
no período de contraturno, cujos temas
preestabelecidos consistiram em Robótica,
Meio Ambiente e Espaço. O grupo E.M.M.A.,
em particular, teve seu foco nos estudos de
gênero e nas representações do feminino na
mídia, nas artes e na ciência, buscando
incentivar os participantes a refletirem por
meio do uso de obras literárias e produtos
midiáticos, principalmente. Uma das oficinas
consistiu na produção de um pôster para o
filme “Interstellar”, criado a partir de imagens
pré-selecionadas pela equipe. Após o
processo criativo, foram exibidos aos
participantes os pôsteres oficiais do filme, cujo
único personagem em evidência é o
masculino. Assim, a partir de tal dinâmica, foi
possível desenvolver uma discussão sobre a
representatividade feminina nos filmes de
ficção científica, bem como na própria ciência.

Conclusões
De maneira ampla, os
participantes
apresentaram
interesse
pelas
oficinas
realizadas, que fugiram do cotidiano ao propor
temas e discussões atuais. O estudo da
ciência por meio da interdisciplinaridade dos
assuntos possibilitou aos participantes
realizarem atividades diversificadas e que
estimularam seu raciocínio lógico, senso
crítico, incentivaram à leitura, entre outros.
Dessa forma, os objetivos do projeto foram
cumpridos
no
que
diz
respeito
à
popularização da ciência e avaliação da
proposta de política pública em si.

Referências Bibliográficas
GADOTTI, Moacir. Educação Integral no Brasil: inovações em
processo. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.
KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia. Bauru, SP. EDUSC, 2001.
FLICKER, Eva. Between Brains and Breasts—Women Scientists in
Fiction Film: On the Marginalization and Sexualization of Scientific
Competence. Public Understanding of Science July 2003 12: 307-318.
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Resumo do Trabalho em português:

Avaliação do uso de bicicleta em ciclovia no município de São Paulo
Ianka Rothenberger* e Alex Antonio Florindo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*ianka.martins@usp.br

Objetivos
Após fazer uma revisão de literatura,
para analisar o impacto das ciclovias no uso da
bicicleta no mundo, cinco dos cinco estudos
tiveram
resultados
positivos
quanto
à
associação de morar próximo a ciclovias ao uso
da bicicleta para locomoção (Goodman A, et al;
Frases DSS, et al; Rissel C, et al; Becerra JM,
et al; Titze S, et al). O objetivo deste estudo é
avaliar a implementação de ciclovias no uso de
bicicleta na ciclovia da Avenida Brigadeiro Faria
Lima.

Métodos e Procedimentos
É um estudo longitudinal na forma de
experimento natural, que realizou contagem de
ciclistas utilizando o software contador de
ciclistas
desenvolvido
pelo
LabProdam,
proporcionando imagens gravadas e novas
imagens 24 horas por dia, arquivadas em um
banco de dados. Foram feitas análises
descritivas das médias, frequência e desviospadrão, estratificando por mês, semanas do ano
e média anual, utilizando o software SPSS
versão 15.0 para as analises.

Resultados
Os resultados obtidos, como mostra a
tabela 1, identifica diferenças nas médias por
dia, quando analisado mês a mês. Notamos o
primeiro pico na média no mês de agosto e ao
longo dos próximos meses essa média se
manteve. Sendo assim, podemos constatar que
houve um aumento nas médias de ciclistas ao
longo dos 12 meses.
Palavras-chave: Ciclovia; Bicicleta; São Paulo;
Atividade Física.
Apoio: CNPq.

Conclusões
As análises descritivas de médias
mostram um aumento mês a mês, mas que
deve ser comprovado com análises estatísticas
mais avançadas.

Referências
Becerra JM, et al. Transport and health: a look at three Latin
American cities. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(4):654666, abr, 2013.
Frases DSS, et al. Cycling for transport and public health: a
systematic review of the effect of the environment on cycling.
European Journal of Public Health, Vol. 21, No. 6, 738–743.
London, England, 2010.
Goodman A, et al. Effectness and equity impact of town-wide
cycling initiatives in England: A longitudinal, controlled, natural
experimental study. Journal Social Science & Medicine 97:
228e237. London, 2013.
Rissel C, et al Use of and short-term impacts of new cycling
infrastructure in inner-Sydney, Australia: a quasi-experimental
design. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical
Activity (2015) 12:129. Sydney, Australia, 2015.
Titze S, et al. Association of built-environment, socialenvironment and personal factores with bicycling as a mode of
transportation among Austrian city dwellers. Preventive Medicine
47: 252-259. Austria, 2008.
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Resumo do Trabalho em português:

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos na cidade de São Paulo, através
da plataforma MSW-DST
Raphael S F Almeida* e Sérgio A Pacca
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*raphael.santos.almeida@usp.br
Tabela 1: Cenários 1 e 2

Objetivos

Cenário 1 - Aproveitamento de energia elétrica

Avaliar se as variáveis utilizadas pela
ferramenta Municipal Solid Waste-Decision
Support Tool (MSW-DST) podem ser adaptadas
para avaliar a gestão dos resíduos sólidos
urbanos da cidade de São Paulo de forma
apropriada.

Métodos e Procedimentos
Utilização da ferramenta msw-dst (RTI
International – MSW-DST, 2012) para o
dimensionamento de dois cenários hipotéticos
de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU),
alimentados com variáveis do sistema de
gestão de RSU da cidade de São Paulo: (i) um
cenários busca aproveitamento energético, o
outro (ii) busca redução de custos.

Resultados
O primeiro cenário apresenta um grupo de
tecnologias em que se assume maior potencial
de aproveitamento energético em um sistema
de gestão de RSU. Apresenta taxa de
reciclagem
de
10%(3719k.ton/ano),
compostagem de 30% (11157k.ton/ano), e
tratamento waste to energy (WTE) para 60%
dos RSU(22314k.ton/ano).
No segundo cenário, é assumida uma
alternativa que congrega um conjunto de
opções pressupostas a alcançar maior redução
de custos na gestão dos resíduos. Com a
reciclagem de 30% (7430k.ton/ano) dos RSU,
através do suporte de empresas e cooperativas
associadas. Apenas 70% (26033k.ton/ano) são
destinados ao aterro, no qual o metano emitido
é queimado em um flare.

Tecnologia
Reciclagem

Taxa de destino
10%

Ton/ano
371.900

Compostagem
30%
Aterro Sanitário - Captura e controle
60%
de gases
Cenário 2 - Redução de Custos

1.115.700

Tecnologia
Separação na fonte e reciclagem
assistida por cooperativas e
Logística reversa pelas empresas
Aterro Sanitário com flare

Ton/ano

Taxa de destino

2.231.400

30%

743.300

70%

2.603.300

Conclusões
Em face das dificuldades (ocorrência de log
erros) encontradas na última etapa de uso do
modelo MSW-DST (Resolver e visualizar
relatórios), os resultados finais não foram
totalmente obtidos. Dessa forma, os resultados
são baseados em toneladas/ano de RSU
processadas em cada cenário - ao invés dos
dados de consumo de energia e custo
anualizado, esperados pelo uso do modelo.
Conclui-se que são necessários mais estudos e
um maior nível de aprofundamento às bases da
ferramenta-sofware, para a produção de mais
literatura.

Referências
Municipal Solid Waste Decision Support Tool.
(2012). (Versão 1.0) [Software]. Research
Triangle Park, USA: RTI International.

Palavras-chave: Gestão de resíduos sólidos
urbanos; MSW-DST; Avaliação de cenários.
Apoio: CNPq.
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Resumo do Trabalho em português:

SERVIÇOS AMBIENTAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR: PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Andressa Bruna Ribeiro e Paulo Antonio de Almeida Sinisgalli
Escola de Artes, Ciências e Humanidades / Universidade de São Paulo
e-mail: dessaribeiro@usp.br; psinisgalli@usp.br

Objetivos
Identificar e avaliar os serviços ambientais
fornecidos pela agricultura familiar através de
sua própria percepção, tomando como base
cenários pré e pós implantação de Sistemas
Agroflorestais (SAFs) pelos agricultores
associados a AKARUI – inseridos no Programa
de Desenvolvimento Rural Sustentável –,
possibilitando uma análise mais abrangente
quanto à sustentabilidade destes processos
produtivos.

Métodos e Procedimentos
No âmbito da política pública escolhida de
fomentação
ao
desenvolvimento
rural
sustentável, foi realizada breve apresentação
desta quanto seus objetivos e processos de
soluções locais baseados na conversão de
modelos
produção
convencionais
para
Sistemas
Agroflorestais
(SAFs).
Foram
caracterizadas
as
práticas
comumente
utilizadas pelos agricultores familiares da
região e discutidos os motivos pelos quais essa
transição/conversão interessariam a estes e
quais suas percepções quanto aos possíveis
serviços ambientais que estes são capazes de
prover, perante ao SAF. Este seria evidenciado
através de entrevistas com cada agricultor
associado a AKARUI.

Resultados
Após a realização de diversas tentativas de
contato com a AKARUI, não foi possível a
realização
das
entrevistas,
visto
a
reestruturação institucional pela qual a
organização passou neste último semestre. Foi
relatado por técnicos da Secretaria do Meio
Ambiente que a mesma passou por mudanças
de sede e funcionários, perdas de projetos

importantes financeiramente, greves motivadas
por falta de salários e a suspensão das
atividades por cerca de 5 meses, neste último
semestre. Porém, através de relatórios
publicados pelo PDRS e entrevistas com
técnicos da SMA, foi possível identificar
sensíveis mudanças na percepção que o
agricultor tem sobre si enquanto agente
causador ou não de impactos e serviços
ambientais. Constatados, principalmente, pela
percepção que estes têm sobre os efeitos da
implantação dos SAFs em detrimento aos
modelos produção convencional utilizados
anteriormente.

Conclusões
Foi possível verificar grande potencial dos
agricultores familiares em proverem serviços
ambientais visto sua relação de intrínseca
dependência com a terra, sendo muito provável
que
sejam
recuperadas
áreas
antes
degradadas pela capacidade do SAF em gerar
benefícios ambientais pela sua estrutura e
funcionalidade. Porém, conforme apresentado,
aferir os possíveis serviços ambientais
provenientes do SAF, foi o menor dos desafios
encontrados, visto tamanha dificuldade de se
manter contato com a associação intensificada
pelas intempéries institucionais relatadas.

Referências Bibliográficas
FAO. The state of food and agriculture. Paying
farmers for environmental services. Roma:
FAO,
259
p.
2007.
Disponível
em:
<http://fao.org/docrep/010/a1200e/a1200e00.ht
m> Acesso em: 28 de abr. de 2015. FARRELL,
J. G.; ALTIERI, M. A. Agroforestry systems in
agroecology. In: ALTIERI, M. A. (eds.). The
Science
of
Sustainable
Agriculture.
Intermediate Technology Publications, London.
1995. pp. 219-263.
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Resumo do Trabalho em português:

Seleção de regiões de interesse em objetos 3D usando gestos para
aplicação em sistema de recuperação de imagens por conteúdo
Leonardo Santos Rocha, Leila Cristina C. Bergamasco e Fátima L. S.
Nunes
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
leonardosrocha@outlook.com; leila.cristina@usp.br; fatima.nunes@usp.br

Objetivos
Apresentar a proposição, a implementação e a
avaliação de interação por meio de gestos para
a seleção de regiões de interesse de objetos
médicos 3D.

Métodos e Procedimentos

avaliadores em utilizar o Leap Motion. Em geral,
os usuários que já haviam utilizado o sensor
anteriormente
não
obtiveram
resultados
superiores. Quanto ao conhecimento prévio das
atividades, o grupo que iniciou utilizando o
mouse executou, na média, 67% das tarefas em
um intervalo de tempo 29% menor.

Foi definido um conjunto de gestos
pertencentes à interface, sendo eles: escala
(zoom), rotação, seleção, stop e translação,
como mostram as Figuras 1 e 2. A abordagem
apresentada utiliza o sensor de movimentos
Leap Motion e o protótipo de sistema de
Recuperação de Imagens Baseada em
Conteúdo (Content-based Image Retrieval CBIR) descrito em Bergamasco & Nunes
(2014).
Figura 3: Tempo médio de realização das tarefas

Conclusões
Figura 1: Gestos de translação, zoom, seleção e
stop.

Figura 2: Gesto de rotação

Resultados
Um experimento foi conduzido para a validação
da interface. O tempo médio de interação com o
Leap Motion foi 2,68 vezes maior do que os
resultados obtidos utilizando o mouse, como
mostra o gráfico da Figura 3. Os resultados
também foram agrupados de acordo com o
dispositivo pelo qual os usuários iniciaram o
experimento e com a experiência prévia dos

A hipótese que dispositivos gestuais promovem
uma interação mais imersiva e intuitiva foi
refutada, já que, ao comparar esse tipo de
dispositivo com o mouse, o Leap Motion
mostrou ser menos vantajoso, embora forneça
maior grau de liberdade e não exija o uso de
dispositivos
auxiliares
para
realizar
transformações no espaço tridimensional.

Referências
BERGAMASCO, L. C. C.; NUNES, F. L. S. A
new local feature extraction approach for
content-based 3d medical model retrieval using
shape descriptor. In: Proceedings of the 29th
Annual ACM Symposium on Applied Computing
– SCA’14. ACM Press, 2014. p. 902-907.
Palavras-chave: Interação por gestos; Sistemas
CAD; CBIR.
Apoio: CNPq.
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Resumo do Trabalho em português:

Análise das políticas socioassistenciais de proteção básica no
município de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
Discente: Leila Vieira – *leila.sousa@usp,br. Orientadora: Renata Bichir

Objetivos
Analisar os principais avanços e
desafios do município de São Paulo na
implementação da política de assistência social
– com foco no nível de proteção básica do
setor – durante as gestões dos prefeitos
Gilberto Kassab (2006-2012) e Fernando
Haddad (2013-2016). Estudo da atuação do
conselho gestor da área, identificando as
principais deliberações e reais funções dessa
instância na política socioassistencial de São
Paulo.

Metodologia e Procedimentos
Revisão bibliográfica de livros e artigos
referentes à assistência social, assim como
pesquisa em sites institucionais. Análise de
dados documentais a partir das atas do
conselho gestor do setor. Realização de
entrevistas com roteiro semiestruturado.

Resultados
A política de assistência social
apresentou no município importantes avanços
no setor mediante maior estruturação da
política à luz das diretrizes nacionais,
principalmente no que se refere ao
fortalecimento das instâncias de participação
social do setor. Ademais foi possível observar
desafios de ordem financeira e gerencial na
implementação da política no nível local. A
partir da análise das atas do Conselho
Municipal de Assistência Social (COMAS),
observamos a frequente atuação dessa
instância na política do setor, exercendo
importantes funções, como por exemplo, a
análise das inscrições e renovações de
convênios de entidades com a secretaria do
setor (SMADS) e a organização das
Conferências Municipais do setor – importante

instrumento de promoção da participação social
da política socioassistencial.

Palavras-chave: Assistência Social;
Implementação; Participação Social.
Apoio: CNPq

Conclusões
As principais conclusões desse projeto
dizem respeito à atuação do COMAS na
política de assistência social do município de
São Paulo. Foi possível concluir que essa
instância atua de forma incisiva na política do
setor, apresentando funções que vão muito
além do legado cartorial ou de pouca incidência
política – argumentos frequentes na literatura
pertinente ao tema. A partir da análise das atas
desse conselho, constatamos que o mesmo é
elemento chave para a implementação da
política, seja por meio da função de autorização
das entidades que entram no jogo político da
assistência ou na emissão de pareceres
avaliativos sobre novos projetos e programas
da área. Portanto, podemos inferir que o
COMAS possui importante papel no setor,
apresentando discussões de temas pertinentes
à assistência e evidenciando, inclusive, a
presença de disputas de atores em torno das
pautas discutidas na instância, importante
elemento para futuras pesquisas analíticas.

Referências
MARIN, T.R. Entre a caridade e os direitos
sociais: A política da política de assistência
social no município de São Paulo. São Paulo,
2012.
CORTES, S. Normas federais e papel de
conselhos municipais no contexto das políticas
públicas setoriais: um estudo comparativo na
Região Metropolitana de Porto Alegre. Minas
Gerais, XXXI Encontro da ANPOCS, 2007.
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Resumo do Trabalho em português:

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE SGBDS RELACIONAIS E SGBDS
ORIENTADOS A GRAFOS PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE
RECUPERAÇÃO COM BASE EM CONTEÚDO
Antonio Carlos Mateus da Silva; Fátima L. S. Nunes
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
antonio.mateus.silva@usp.br; fatima.nunes@usp.br

Objetivos
Sistemas de CBIR (Recuperação de Imagens
Baseada em Conteúdo) possuem como
principal objetivo recuperar, de um banco de
dados (BD), imagens semelhantes a uma
imagem-modelo fornecida (TORRES, 2006).
Dentro do contexto de tais sistemas, o objetivo
do presente trabalho é avaliar se SGBDs
orientados a grafos podem ser usados para
sustentar esses sistemas, de forma eficiente,
em substituição a SGBDs relacionais.

O incremento na quantidade de imagens e
extratores aumentou o tempo de construção do
BD. A figura 1 mostra o comportamento do
tempo de construção das estruturas, com a
variação do número de imagens.

Métodos e Procedimentos
Foi conduzida uma análise de desempenho do
SGBD orientado a grafo Neo4j, em relação ao
SGBD relacional MySQL, considerando um
sistema de CBIR previamente desenvolvido
(BERGAMASCO, 2011). Os dois SGBDs foram
submetidos a testes que mensuravam o tempo
de execução durante a criação (e a população)
do banco de dados, assim como durante a
execução de consultas. Durante a fase de
testes, foram comparados os tempos de busca
e população do banco de dados em ambos os
SGBDs
analisados.
Para
fazer
tais
comparações, variou-se a quantidade de
imagens armazenadas, o número de
imagens recuperadas e a quantidade de
extratores.

Resultados
Nenhum dos parâmetros variados teve impacto
no tempo de execução de consulta de ambos
os SGBDs.
Palavras-chave: Bancos de dados; CBIR; BD
orientado a grafo.
Apoio: CNPq

Figura 1: Influência do número de imagens
armazenadas no tempo de construção das
estruturas. Cores: azul (MySQL) e vermelho (Neo4j)

Conclusões
Em todos os contextos de comparação, o
SGBD MySQL apresentou melhor desempenho
em relação ao concorrente Neo4j. As limitações
encontradas no SGBD orientado a grafos
levam à conclusão de que, no contexto
avaliado, não se trata de um SGBD adequado
para compor o back-end de aplicações mais
complexas, como sistemas de CBIR, por
exemplo.

Referências Bibliográficas
BERGAMASCO, L. C. C.; NUNES, F. L.
Recuperação de imagens por conteúdo
utilizando lógica fuzzy - um estudo de caso
sobre imagens faciais. In: Workshop de Visão
Computacional. [S. I.: s. n.], 2011, v. 7.
TORRES, R. da S.; FALCAO, A. X. Contentbased image retrieval: Theory and applications.
RITA, Citeseer, v.13, n.2, p. 161-185, 2006
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Resumo do Trabalho em português:

Motor competence in children and participation in capoeira.
Luiz Henrique Francisco da Silva* e Alessandro H. N. Ré

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
* luiz.francisco.silva@usp.br

Objectives
1) Offer capoeira classes to children
living in the surroundings of the EACH-USP in
order to promote the learning of motor skills and
cultural characteristics); 2) Compare the amount
and intensity of physical activity (PA) and motor
competence (MC) in children attending and not
attending capoeira classes.

Methods and procedures
Participants were 42 children, 7 girls and 14
boys in the capoeira group (girls: 4.9 ± 0.6
years; boys: 5.0 ± 0.7 years) and 7 girls and 14
boys in the control group (girls: 4.9 ± 0.6 years;
boys: 5.1 ± 0.7 years). The Test of Gross Motor
Development (TGMD-2) was used as an
indicator of MC and the practice of PA was
measured using accelerometers (ActiGraph
wGT3X +). The capoeira classes aimed the
learning of several motor skills [locomotion,
stability and manipulation of objects (balls,
ropes, etc. berimbau)]. Descriptive tables were
made and the comparisons between the groups
in the practice of PA and MC was held
separately in each of the sexes, through the
independent samples t test.

Results
Table 1 presents the descriptive results and
comparisons between groups in the practice of
PA and CM. There were no participation in
physical activities structured outside of school.

Mean

SD

Minimum

Maximum

Girls - Total Physical Activity (minutes)
Capoeira

218,3

47,8

161,1

277,9

Control

184,2

30,9

146,4

209,8

Girls - Total TGMD-2 (points) (0-96)
Capoeira

52,7

9,8

41,0

67,0

Control

44,4

9,7

36,0

57,0

Boys - Total Physical Activity (minutes)
Capoeira

245,0

26,5

205,8

264,2

Control

237,5

33,2

184,9

273,5

Boys - Total TGMD-2 (points) (0-96)
Capoeira

52,2

8,5

43,0

76,0

Control

48,2

10,8

24,0

59,0

Conclusions
In both sexes, the group that atended the
capoeira classes showed superiority in practce
of PA and MC, but there were no statstcally
signifcant diferences between groups. Maybe
the short tme of exposure to the classes and
the number of absences are associated with
these results. It is recommended more actvites
and studies with these children .
Funding: CNPq.

Table 1 - Daily practice of PA and MC in capoeira
group and control group.

89
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 32

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 883
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

Desempenho em fluência verbal categoria animais em pessoas com e
sem alteração cognitiva leve no estudo FIBRA em Ermelino Matarazzo.
Morelli N*, Cachioni M,Lopes A,Batistoni S,Falcão D,Neri A,Yassuda M
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP. Brasil
*nathalia.morelli@usp.br
TABELA 1 Caracterização cognitiva da amostra total e dividida

Objetivos
Comparar idosos com e sem alteração
no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e
idosos com e sem doenças crônicas quanto ao
número total de animais falados no teste de
Fluência Verbal (FV) categoria animais, e as
variáveis qualitativas número de categorias,
grupo e trocas de categoria.

Métodos e Procedimentos
Utilizou-se o banco de dados do estudo
FIBRA (Fragilidade em Idosos Brasileiros), de
base populacional (Neri et al., 2013). Foram
criadas as variáveis Categoria, Grupo e Troca
de Categoria para cada participante a partir do
escore no FV. A amostra total (n=373) foi
dividida entre aqueles com e sem alterações no
MEEM (Tabela 1). Em análise adicional, a
amostra foi dividida entre aqueles idosos que
relataram ter hipertensão (HAS), diabetes
mellitus (DM), ambas e nenhuma destas
condições (Tabela 2).

Resultados
Houve diferença significativa entre os
grupos com e sem alteração cognitiva no MEEM
(Tabela 1) e nenhuma diferença entre os grupos
com e sem doenças crônicas (Tabela 2). As
variáveis
qualitativas
não
adicionaram
informações ao escore total de FV.

Palavras –Chave: Idoso, Cognição, Fluência
Verbal
Apoio: CNPq

entre participantes com e sem déficit no MEEM em médias e
desvios padrão (N=373).
Amostra
Total
(n=373)

Sem
Déficit
(n=302)

Com
Déficit
(n=71)

p valor

23,89
24,90
19,59
<0,001
(3,57)
(2,82)
(3,26)
12,13
12,90
10,28
FV Total
<0,001
(5,69)
(2,82)
(3,23)
3,04
3,11
2,79
Categoria
0,026
(1,04)
(1,04)
(1,01)
1,55
1,60
1,37
Grupo
0,031
(0,86)
(0,85)
(0,90)
4,28
4,47
3,53
Troca
0,003
(2,51)
(2,51)
(2,37)
Nota.MEEM=Mini Exame do Estado Mental; M=média;
DP=desvio padrão;* p valor teste de Mann-Whitney.
MEEM

TABELA 2. Caracterização cognitiva da amostra dividida em
participantes com HAS, DM, com HAS e DM e indivíduos sem
estas doenças (normais), em médias e desvios padrão (N=384).
HAS
Normal
HAS
DM
+DM
(n=112)
(n=181)
(n=22)
(n=69)
24,23
23,68
23,64
23,01
MEEM
(3,39)
(3,88)
(2,80)
(4,25)
12,06
11,78
11,64
12,97
FV Total
(3,42)
(3,60)
(3,06)
(11,08)
3,20
2,98
2,91
2,93
Categoria
(1,12)
(1,03)
(1,02)
(0,93)
1,60
1,53
1,55
1,54
Grupo
(0,84)
(0,90)
(0,85)
(0,76)
4,37
4,24
4,05
4,18
Troca
(2,45)
(2,57)
(2,38)
(2,47)
Nota. HAS=hipertensão; DM=diabetes mellitus; MEEM= Mini
Exame do Estado Mental; p valor refere-se ao teste KruskalWallis..

p
valor
0,30
0,79
0,27
0,94
0,92

Conclusões
Entre idosos saudáveis, as variáveis
qualitativas derivadas da FV animais não
adicionam informações e não necessitam ser
calculadas.

Referência Bibliográfica
Neri et al. (2013). Metodologia e Perfil
Sociodemográfico, Cognitivo e de Fragilidade de
Idosos Comunitários de Sete Cidades
Brasileiras: Estudo FIBRA. Caderno de Saúde
Pública, 778-792.
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Resumo do Trabalho em português:

Consumidores céticos: A relação entre a lateralidade da mensagem e o
ceticismo
Raíssa Vicentin de Moura
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
raissa.vicentin.moura@usp.br

Objetivos
Avaliar como o ceticismo do consumidor
em relação à propaganda influencia a intenção
de compra e a atitude em relação à marca
quando propagandas unilateral e bilateral são
apresentadas.

Métodos e Procedimentos
Foi feito um experimento com dois grupos,
expostos a tipos diferentes de mensagem:
unilateral vs. bilateral. Através do questionário
eletrônico, foi avaliado a intenção de compra
(Bone et al, 1992) e a atitude em relação à
marca em relação a mensagens com diferentes
apelos (unilateral e bilateral) (Belch&Belch,
2008). O ceticismo foi medido de acordo com a
escala de (Obermiller & Spangenberg,1998) que
consiste em avaliar a percepção do consumidor
a respeito da confiabilidade do anúncio. Os
dados foram analisados por uma análise de
variância, ANOVA, com testes de comparação
post hoc do tipo Scheffé.

Resultados
Verificou-se que, indivíduos pouco
céticos manifestaram maior intenção de compra
para a propaganda unilateral do que para a
propaganda bilateral, ao contrário do que havia
sido previsto. Já para indivíduos muito céticos,
não houve diferença significativa de intenção de
compra para os dois estímulos (Figura 1).
Também foi possível verificar que consumidores
pouco céticos não apresentam mudanças na
atitude em relação à marca enquanto
consumidores muito céticos apresentam atitude
em relação à marca mais positiva em relação à
propaganda bilateral do que unilateral (Figura
2).

Palavras-chave: Lateralidade, propaganda
e ceticismo.
Apoio: PIBIC e CNPq

Figura 1: Intenção de Compra por ceticismo do

consumidor por tipo de estímulo.

Figura 2: Atitude em relação à marca por
ceticismo do consumidor por tipo de estímulo.

Conclusões
Consumidores muito cético em relação
à propaganda avaliam propagandas bilaterais e
unilaterais da mesma forma, diferente dos
consumidores com baixos níveis de ceticismo,
que manifestam maior intenção de compra para
a propaganda unilateral. Estes não apresentam
mudanças na atitude em relação à marca
enquanto consumidores muito céticos têm
atitude mais positiva em relação à marca para a
propaganda bilateral.

Referências
Belch, G. E., & Belch, M. A. (2008). Propaganda
e Promoção-Uma Perspectiva da Comunicação
Integrada de Marketing 9ed. McGraw Hill Brasil.
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Resumo do Trabalho em português:

Estudos de Modelagem Molecular para Inibidores duais de HER-2 e
EGFR, Candidatos ao Tratamento de Câncer
Rafaela M. Angelo (IC)¹*, Michell O. Almeida (PG)², Sheila Cruz Araujo (PG)2,
Káthia M. Honório (PQ)1,2
¹Universidade de São Paulo – USP; 2Universidade Federal do ABC - UFABC
rafaela.molina.angelo@usp.br

Objetivos

Resultados

Atualmente, existem diversos alvos biológicos
relacionados com o câncer, como o fator de
crescimento epidérmico humano (EGFR) e o
fator de crescimento epidérmico humano tipo
2 (HER-2)¹. Uma das técnicas utilizadas na
análise das interações receptor-ligante é o
acoplamento molecular (molecular docking), a
qual consiste em gerar conformações
bioativas de pequenas moléculas (ligante ou
inibidor) no sítio de ligação de uma proteínaalvo². Portanto, este trabalho tem como
objetivo analisar as principais interações entre
EGFR e HER-2 e um conjunto de inibidores
2
sintetizados por Ishikawa et al e Kawakita et
1
al , para melhor compreender o mecanismo
de ação dos alvos e as características
estruturais desses inibidores.

O estudo de acoplamento molecular gerou
diversas conformações dos inibidores duais
nos sítios ativos de HER-2 e EGFR, sendo
que a melhor conformação de cada inibidor
para cada alvo biológico foi escolhida de
acordo com o maior número de interações
com os resíduos de aminoácidos dos sítios
ativos de HER-2 e EGFR. A Figura 2 mostra
as ligações de hidrogênio que ocorrem nos
sítios ativos de HER-2 e EGFR na presença
dos inibidores mais ativos (1 e 3).

Métodos e Procedimentos
Inicialmente, foram realizadas simulações de
redocking para verificar quais parâmetros são
adequados e capazes de recuperar as
estruturas dos ligantes cristalográficos de
1
2
HER-2 (PDB: 3PP0) e EGFR (PDB: 3W32) .
Em seguida, os compostos escolhidos
(Figura 1) foram construídos no programa
Avogadro e otimizados no pacote Sybyl.
Então, foi utilizado o programa GOLD para as
simulações de acoplamento molecular
(docking).

Inibidor 1

Inibidor 3

Figura 2. Estrutura do inibidor 1 no sítio ativo de
HER-2 e do inibidor 3 no sítio de EGFR.

Conclusões
A partir dos resultados obtidos, foi possível
notar que os compostos mais ativos fazem
interações com os resíduos metionina e
treonina de ambos os alvos biológicos,
mostrando que esses resíduos podem ser
importantes na compreensão da inibição de
HER-2 e EGFR. Também, o caráter polar dos
resíduos dos sítios ativos podem indicar
substituintes com a mesma característica
para potencializar a interação ligante-receptor.

Referências

1

2

3

Figura 1. Estrutura dos compostos estudados

¹Kawakitaa, Y. et al. Bioorg. Med. Chem. 20, 6171,
2012.
²Ishikawa, T. et al. J. Med. Chem., 54, 8030, 2011.
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Resumo do Trabalho em português:

Caracterização morfometrica das populações de abelhas africanizadas
no Brasil
Daniele Parlamento Monteiro de Moares & Tiago Mauricio Francoy
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
daniparlamento@hotmail.com

Objetivos
Caracterizar
populações
de
abelhas
africanizadas, por morfometria geométrica de
asas, para avaliar sua variabilidade no Brasil,
bem como avaliar a proximidade morfológica
das populações e suas subespécies ancestrais.

Métodos e Procedimentos
Para a execução deste trabalho foram utilizadas
amostras
já
coletadas
previamente
e
armazenadas em nosso acervo digital. Foram
digitalizados 19 marcos anatômicos nas junções
das nervuras das asas (Francoy, 2008).
Análises Discriminantes foram realizadas junto
aos dados de deformações parciais e relativas
para a verificação da variabilidade das
populações e também da proximidade
morfológica dos grupos estudados.

Figura1: Representação gráfica da análise de variáveis
canônicas das vinte e nove populações.

.

Resultados
O gráfico demostra o grau de proximidade das
populações
estudas,
as
duas
elipses
localizadas a esquerda e a elipse localizada na
parte inferior do gráfico, são populações de
abelhas de origem europeia A.m. ligustica, A.m.
carnica e A.m. mellifera (Figura 1). Ainda pode
ser destacada a sobreposição da elipse das
abelhas A.m.scutellata com as populações
africanizadas, demonstrando a clara prevalência
das características morfológicas do ancestral
africano nas populações atuais. Na figura 2 as
populações de abelhas envoltas na elipse de
cor verde são as subespécies de origem
europeia enquanto na elipse de cor laranja,
pode ser encontrada a população de origem
africana. A população circulada em roxo devido
a sua posição intermediaria indica que é um
híbrido.

Figura2: Representação de arvore parental distinguidas por
região.

Conclusões
Os resultados indicam uma subdivisão das
populações de abelhas africanizadas de acordo
com as regiões geográficas brasileiras, muito
provavelmente
pela
influência
ambiental
exercida nestas populações.

Referências
FRANCOY, T.M. et al. Identification of
Africanized
honey
bees
through
wing
morphometrics:
two
fast
and
efficient
procedures. Apidologie, 39: 488-494, 2008.
Apoio: FAPESP e CNPq.
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Resumo do Trabalho em português:

Desenvolvimento de Interface de Usuário para Programação de
Robôs Educacionais baseados em Arduíno no Contexto do Projeto
LYRA
Bárbara Brito Albuquerque
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo
barbara.albuquerque@usp.com

Objetivos
Desenvolver um software de interface gráfica
que possibilite a manipulação de um carrinho
robótico feito manualmente por estudantes entre
o 6º e o 9º ano do ensino fundamental,
participantes das atividades propostas pelo
L.Y.R.A., seguindo os critérios ergonômicos
desenvolvidos por Scapin e Bastien (1993) de
interação humano-computador para alcançar
boa usabilidade, além de desenvolver testes de
usuários sob os mesmos critérios para avaliar a
eficácia do produto desenvolvido.

Métodos e Procedimentos
O software foi desenvolvido para atender aos
requisitos funcionais solicitados pelo L.Y.R.A.,
com o auxílio do framework multiplataforma Qt
Widgets 5.7 que utiliza a linguagem C++. O
desenvolvimento da interface e dos testes para
usuários foi guiado pelos Critérios Ergonômicos
de Scapin e Bastien (1993).

Resultados
O software desenvolvido teve 4 telas em sua
interface gráfica: a “Tela Principal” onde os
usuários passarão a maior parte de seu tempo
criando e manipulando seu algoritmo, a “Tela de
Autenticação”, que é um estágio de
autenticação para que seja possível acessar a
“Tela de Configurações”, onde o L.Y.R.A.
selecionará as configurações adequadas para
que os alunos consigam efetuar a execução de
seus programas por meio do carrinho robótico,
e, por fim, a “Tela Sobre”, informando as
características da produção do software. O

sistema possui dois módulos de execução para
as possibilidades do carrinho estar conectado ao
computador durante a execução ou não.

Figura 1: Tela principal do sistema

Conclusões
A interface gráfica do software desenvolvido
atende completamente todos os requisitos
funcionais requeridos no início do projeto e
atende aos critérios ergonômicos de Scapin e
Bastien. Ainda assim, como testes realizados
por desenvolvedores não garantem a completa
ausência de erros, a aplicação do sistema e dos
testes com os usuários finais (os estudantes) é
algo que deve ser realizado para aperfeiçoa-lo.

Referências Bibliográficas
BASTIEN, C. e SCAPIN, D. Ergonomic Criteria

for the Evaluation of Human Computer
Interfaces. INRIA, 1993.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software.
9 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
528 p.
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Resumo do Trabalho em português:

Instituições de Resistência e Memória: documentos dos sítios de
memória, arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação do
Estado de São Paulo
Hadassa De Zen Itepan
Universidade de São Paulo
hadassa.itepan@usp.br

Objetivos
As instituições de memória e resistência
nasceram em contextos de redemocratização,
principalmente por iniciativa de pessoas que
se opuseram aos regimes de exceção.
Tais instituições expressam o processo de
transição das ditaduras civis-militares para
regimes democráticos, mas não têm
visibilidade.
Justifica-se, por essa razão, a necessidade de
mapear e descrever tais instituições no
Estado de São Paulo como forma de
conhecimento e preservação da história e
memória política brasileira.

Métodos e Procedimentos
A pesquisa, de caráter descritivo, procurou
identificar e mapear as instituições de
resistência e memória do Estado de São
Paulo. Foram identificados e selecionados
itens bibliográficos que permitissem a
compreensão sobre a Justiça de Transição e
seu contexto no Brasil, como também o papel
que as instituições de memória e resistência
desempenham para a memória social. Por
fim, foram identificadas através de consultas a
publicações e a sites na internet as
instituições do Estado De São Paulo.

Resultados
Cada instituição mapeada foi apresentada
segundo a seguinte estrutura: nome da
instituição, logotipo, endereço, contato e
objetivos. Segue exemplo:

Sítio:http://www.memorialdaresistenciasp.org.
br/memorial/
Endereço: Largo General Osório, 66, Santa
Infigênia – São Paulo, SP.
Contato: 55 11 3335-4990

Objetivos: “O Memorial tem como missão a
pesquisa, a salvaguarda e a comunicação de
referências das memórias da resistência e da
repressão políticas do período republicano
brasileiro de forma a contribuir para a reflexão
crítica acerca da história contemporânea do
país e para a valorização de princípios
democráticos, do exercício da cidadania e da
conscientização
sobre
os
direitos.”
http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/me
morial/

Conclusões
As Instituições de resistência e memória são
importantes para a construção da memória e
têm papel fundamental ao disponibilizarem
documentos que podem ser utilizados como
fontes de investigação histórica. O acesso a
tais documentos possibilita “a reconstrução de
memórias
“machucadas
pela
torturam
clandestinidade e pela violência.” (CATELLA,
2011, p.386), além de ações pedagógicas
sobre a intolerância, a tortura e o totalitarismo
político.

Referências Bibliográficas
BRASIL.
A
anistia
na
era
da
responsabilização: o Brasil em perspectiva
internacional e comparada. Brasília: Ministério
da Justiça, Comissão de Anistia; Oxford:
Oxford University, LatinAmerican Centre,
2011. 571 p.
CATELA, Ludmila da Silva. O mundo dos
arquivos. In: RÉATEGUI, Félix, Justiça de
Transição: Manual para a América Latina.
Brasília: Comissão de Anistia, Ministério da
Justiça; Nova Iorque: Centro Internacional
para a Justiça de Transição, 2011, p. 379401.
RÉATEGUI, Félix. As vítimas recordam. Notas
sobre a prática social da memória.
In:RÉATEGUI, Félix, Justiça de Transição:
manual para a América Latina. Brasília:
Comissão de Anistia, Ministério da Justiça;
Nova Iorque: Centro Internacional para a
Justiça de Transição, 2011, p.357-378.
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Resumo do Trabalho em português:

O gênero Gnetum (Gnetaceae) na América Sul  I: subsídios para o
entendimento da evolução das angiospermas
Caroline Bertocco Garcia e Pedro Dias de Oliveira*
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. Brasil.
*caroline.garcia@usp.br

Objetivos

Elucidar as relações evolutivas de Gnetales com
as Angiopermas, a partir do uso do gene rps16,
supostamente perdido nas Gnetophyta e nas
Coniferopyhta ao longo da evolução das
Espermatófitas.

Métodos e Procedimentos

As extrações foram feitas a partir de fragmentos
foliares conservados em sílicagel. Para Gnetum
leyboldii Tul. , foi feito uso do DNEeasy Plant
Mini Kit (QIAgen) enquanto para as amostras de
Pinus. Thumbergii Parl., Cupressus sempervivens
L. e Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze foi
utilizado o kit Genomic DNA from plant –
NucleoSpin Plant II (MACHEREYNAGEL). A
quantidade de DNA foi verificada por meio de
eletroforese em gel
com agarose 1% com
observação
através
de
luz
UV
em
transiluminador. O DNA total extraído das
amostras foi submetido a reação em cadeia de
polimerase (PCR) para amplificação do gene
rps16. Para tanto, foram utilizados os iniciadores
desenvolvidos por Hamilton (1990). Após o
sequenciamento do gene rps16, todas as
sequências passaram por análise de qualidade
feita com auxílio dos programas phred,
phrap/cross_match/swat e consed (Ewing &
Green 1998; Ewing et, al. 1998; Gordon et. al.
1998; Gordon et. al. 2001; Gordon 2003)
usando valores de qualidade igual ou superiores
a 20. Após obtidas as regiões de alta qualidade,
as sequências foram exportadas e checadas com
o BLAST (Altschul et. al, 1990).

Resultados
O DNA extraído das amostras de G. leyboldii, foi
amplificado para o gene rps16 por reação em
cadeia de polimerase (PCR) (Figura 1). As
amostras de P. thumbergii, C. sempervivens, A.
angustifolia
não foram amplificadas para o
gene rps16. O Sequenciamento da amostra 8
(Figura 1) apresentou sequências com qualidade
de 80% e a amostra 2 (Figura 1) apresentou
sequenciais de alta qualidade com 95% do valor

esperado. A partir da verificação das sequências
8 e 2 (Figura 1) com o BLAST (Altschul et. al,
1990) não foram encontradas as sequências de
ambas as amostras, as mais próximas são de
grupos taxonómicos distintos de Gnetales. As
sequências
foram
reconhecidas
como
equivalentes as do gene rps16.

Figura 1: Resultado de eletroforese em gel de agarose, para o
produto amplificado de DNA genômico das amostras
amostras P. thumbergii
(P), C. Sempervivens (C), A.
angustifolia (A) e G. leyboldii (G) amostras G2 e G8.

Conclusões
O
resultado
da
amplificação
e
do
sequenciamento desse gene demonstrou que
Gnetum possui o gene rps16, assim como as
Angiospermas, o que corrobora a hipótese das
antófitas e, por consequência, se contrapõe às
hipóteses das “gnepinas” e das “gnetíferas”.

Referências
Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W., & Lipman, D.
J. (1990). Basic local alignment search tool. Journal of
molecular biology, 215(3), 403410.
Ewing B, Green P: Basecalling of automated sequencer traces
using phred. II. Error probabilities. Genome Research 8:186
194 (1998)
Ewing, B., Hillier, L., Wendl, M. C., & Green, P. (1998). Base
calling of automated sequencer traces usingPhred. I. Accuracy
assessment. Genome research, 8(3), 175185.
Gordon, D. (2003). Viewing and editing assembled sequences
using Consed. Current protocols in bioinformatics, 112.
Gordon, D., Abajian, C., & Green, P. (1998). Consed: a
graphical tool for sequence finishing. Genome research, 8(3),
195202.
Gordon, D., Desmarais, C., & Green, P. (2001). Automated
finishing with autofinish. Genome Research, 11(4), 614625.
Hamilton, M. B. (1999). Four primer pairs for the amplification
of chloroplast intergenic regions with intraspecific variation.
Molecular ecology, 8(3), 521523.
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Resumo do Trabalho em português:

EFEITO DA MÚSICA SOBRE O DESEMPENHO FÍSICO E RESPOSTAS
PSICO-FISIOLÓGICAS DE INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A TESTE
CONTRA-RELÓGIO EM CONDIÇÕES DE FADIGA MENTAL
Guilherme Ricardo Prazeres Correia, Cayque Brietzke, Ricardo Yukio
Asano, Flávio de Oliveira Pires
Escola de Artes, Ciências e Humanidades / Universidade de São Paulo
guilherme.ricardo.correia@usp.br

Objetivos
Verificar se a música pode reverter o
decréscimo no desempenho físico gerado pelo
cansaço mental, em teste contra-relógio (CR)
de 20km.

Métodos e Procedimentos
Vinte ciclista são esperados para realizar: 1)
Famliarização com CR, escalas e teste mental;
2) teste incremental máximo (TIM) e
antropometria; 3) CR Baseline; 4) CR após
realização da tarefa mental; 5) CR com música
após tarefa mental. Com exceção da
Familiarização e TIM, as outras sessões foram
balanceadas com
designação
aleatória.
Nenhum feedback de distância ou tempo foi
dado, e os ciclistas reportavam a Percepção
Subjetiva de Esforço (PSE), Motivação (MOT) e
Pensamento Associado ao Exercício (PAE) a
cada 2km auto-percebidos. Dados preliminares
(média e desvio-padrão) foram analisados (n =
3).

Resultados

Figura 2: PSE médio entre as condições.

Figura 3: PAE médio entre as condições.

Conclusões
Os dados obtidos até o momento acompanham
a hipótese de que a música possui efeito de
reverter a diminuição no desempenho em CR
gerado pela fadiga mental.

Referências Bibliográficas
Figura 1: Tempo médio do contra-relógio.
Palavras-chave: Contra-Relógio, Música, Cansaço
Mental.
Apoio: CNPq - PIBIC.

Brownsberger et al., (2013) Int J Sports Med,
34(12), 1029-1036.
Lima-Silva et al., (2012) Int J Sports Med,
33(10), 813-818.
Marcora et al., (2009) J Appl Physiol, 106(3),
857-864.
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Resumo do Trabalho em português:

COMPARAÇÃO DE SISTEMAS WETLANDS CONSTRUÍDOS QUANTO À
EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE FÓSFORO, NITROGÊNIO E MATERIA
ORGÂNICA

1
3

KIMURA, João Guilherme1; ANDRADE, Helisson Henrique Borsato2;
NOLASCO, Marcelo Antunes3

Graduando em Gestão Ambiental da EACH-USP; 2 Doutorando da EACH – USP;
Professor Doutor da EACH – USP

Escola de Artes, Ciências e Humanidades | EACH - USP
joao.kimura.moreira@usp.br; helisson@usp.br; mnolasco@usp.br

Avaliar as eficiências de remoção de dois
modelos em escala real de wetlands
construídos em relação aos nutrientes (fósforo
e nitrogênio) e matéria orgânica.

USP), verificando-se os parâmetros DQO,
+
3TOC, Fósforo (Total, FT, e PO4 ), N-NH4 , NT,
NO2 , NO3 , Alcalinidade, temperatura e OD,
todos de acordo com o Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater
(AWWA, APHA, IWA, 1998).

Métodos e Procedimentos

Resultados

Os projetos estão inseridos no RENTED/Finep
e no GEPASS (Grupo de Estudo e Pesquisa
em Água, Saneamento e Sustentabilidade). Os
sistemas estudados foram instalados no CTH
(Centro de Tecnologia Hidráulica), da Escola
Politécnica da USP. Estes sistemas possuem
uma fonte em comum na captação do esgoto
bruto (moradia e restaurante universitários do
campus da USP), seguindo para o Tanque
Séptico (TS) e unidades específicas. O primeiro
sistema é constituído pelo (SWH) sistema
wetland híbrido (um wetland construído de fluxo
vertical, WCFV, e um wetland construído de
fluxo horizontal, WCFH). O segundo sistema é
constituído por um Wetland Aerado de fluxo
vertical, um decantador e um wetland de fluxo
vertical afogado. Neles, as vazões de entrada
foram de 27 L/h, para o Híbrido, e 0,30 L/h para
o wetland de fluxo vertical afogado, WFVA. Os
pontos de coleta das amostras foram na saída
do esgoto bruto, saída do TS (para ambos os
sistemas wetlands considerados), saída única
para o sistema Híbrido (localizado no sistema
horizontal), coleta direta no wetland aerado e
no decantador, além da coleta no ponto de
saída do wetland de fluxo vertical afogado.
Na avaliação da eficiência de remoção
dos sistemas foram realizadas análises no
Laboratório de Saneamento Ambiental (EACH-

Tabela 1: Eficiência de remoção de fósforo,
nitrogênio e COT nos sistemas wetlands (WFVA e
híbrido)

Objetivos

SWH

NT

FT

COT

Eficiência

37,1%

6,4%

89,9%

WFVA

FT

NT

COT

Eficiência

54,9%

39,8%

94,9%

Conclusões
Conclui-se que o WFVA teve uma eficiência de
remoção maior do que o Wetland híbrido em
relação aos nutrientes, sobretudo no que se
refere ao Fósforo. Isso indica melhores
condições de disposição e uso do efluente final
obtido para as finalidades desejadas, bem
como é alternativa viável para atender as
populações de áreas periurbanas e rurais.

Referências Bibliográficas
AWWA, APHA, IWA. Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater. 20ª
ed., Washington D.C. 1998.
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Elaboração e implementação de arquitetura para acesso e visualização
de dados orçamentários brasileiros segundo paradigmas da Web
Semântica
André T. Gandolpho de Mello, Gisele S. Craveiro, José J. Pérez-Alcázar
Escola de Artes Ciências e Humanidades (EACH - USP)
andre.thomaz.mello@usp.br, giselesc@usp.br, jperez@usp.br

Objetivos
O trabalho tem como objetivo projetar e
implementar uma arquitetura de publicação de
dados abertos orçamentários da despesa e
receita dos governos federal, do estado de São
Paulo e de seus municípios baseada nos
padrões da Web Semântica (WS) que facilite a
integração desses dados entre si e com outros
dados
abertos
governamentais
(DAG)
disponíveis que sigam esses padrões.

Métodos e Procedimentos
A primeira etapa tratou da pesquisa e
compreensão dos conceitos fundamentais da
WS e seus padrões, além de assuntos
correlatos ao escopo do projeto, como DAG,
Transparência Pública, etc. Também foi de
suma importância os trabalhos de Beluzo
(2015) e Martins (2012). Em seguida, deu-se a
fase de elaboração da arquitetura, bem como
uma revisão das tecnologias para sua
realização.
Por
fim,
foi
feita
sua
implementação, que contou também com o
desenvolvimento de um conversor de dados e
a adequação da ontologia de Martins (2012).

Resultados
Foi elaborada e implementada uma arquitetura
Cliente-Servidor para distribuição dos dados
orçamentários. Os dados foram coletados,
transformados e armazenados através de um
conversor cunhado IDEO2RDF, adequando os
dados aos padrões da WS. A Figura 1 mostra
sua integração à arquitetura. Esses dados
estão acessíveis via API REST disponibilizada
pelo servidor Fuseki, via site de consultas
SNORQL e via site de visualização de dados.

Figura 1: Arquitetura proposta para republicação dos
dados

Conclusões
Este trabalho contribuiu com o armazenamento
de dados de maneira estruturada e legível por
máquina, através do modelo RDF. Além disso,
contribuiu para tornar mais acessível o domínio
orçamentário para os programas, através das
ontologias. Outra grande vantagem alcançada
é a interoperabilidade entre os dados. Esse
trabalho traz, portanto, para o campo dos
dados abertos governamentais uma prova de
conceito de todas essas vantagens.

Referências Bibliográficas
BELUZO,José Rodolfo. IDEO – Integrador de
dados da execução orçamentária. São Paulo:
Dissertação (Mestrado em Ciências) – EACH,
USP, 2015.
MARTINS,Livio Cravo. Definição e Validação
de uma Ontologia para o Orçamento Público
Federal Brasileiro. São Paulo: Monografia –
EACH, USP, 2012.
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Emprego de Enxame de Partículas e Máquinas de Vetores Suporte para
Reconhecimento Automático de Pessoas Baseados em Sinais de EEG
Gustavo Rodrigues Silva e Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima

Escola de Artes Ciências e Humanidades - USP
c.lima@usp.br/gustavo3.silva@usp.br

Objetivos
O objetivo deste trabalho é empregar Enxame
de Partículas para selecionar o melhor
subconjunto de técnicas de extração de
características e canais de captura de EEG
para reconhecimento biométrico. Os resultados
demonstram que a abordagem proposta é
bastante promissora.

Métodos e Procedimentos
Foi realizada uma revisão bibliográfica da
literatura sobre as técnicas de extração
características (TEC) para sinais de EEG e 11
TEC foram selecionadas. Cada partícula do
Enxame de Partículas representa um vetor de
17 posições. As 5 primeiras posições deste
vetor foram utilizadas para codificar os canais
do sinal de EEG a serem utilizados. As TEC
foram codificadas da 6o até a 16o posição,
sendo que cada posição possui valor igual a 0
ou 1. O valor 1 significa que a TEC será
utilizada e 0 caso contrário. A última posição
codifica o parâmetro do classificador (medida
de
distância).
Foram
utilizados
os
classificadores Floresta de Caminhos Ótimos e
Máquinas de Vetores Suporte. O conjunto de
dados utilizado está disponível no link
http://image.korea.ac.kr/code_db.

Resultados
As TEC foram codificadas na seguinte forma: 1
- característica dinâmica, 2 - característica
temporal, medidas no domínio do tempo, 3 transformada discreta de cosseno, 4 dimensão fractal, 5 - transformada de fourier, 6
- polinômios de hermite, 7 - função de
autocorrelação, 8 - modo de decomposição
empírica, 10 - coeficientes de predição linear,

11 - transformada wavelet. As medidas de
distância empregadas foram as seguintes: 1 euclidiana, 2 - chi-squared, 3 - manhattan, 4 canberra, 5 - squared chord, 6 - squared chisquared, 7 - braycurtis. Foram utilizadas 5
partículas e o número máximo de gerações foi
definido igual a 15. Os melhores resultados
obtidos estão descritos na Tabela 1. Observe
que a taxa de classificação incorreta ficou
muito alta. Este resultado ruim provavelmente
está relacionado ao número muito baixo de
partículas e de gerações adotado. Pode-se
observar que os canais 2 e 3 e as TEC 5 e 6
foram selecionados para todos os indivíduos.
Isto mostra que os métodos de estimação de
dimensão fractal e a transformada de fourier
aplicados aos canais 2 e 3 podem extrair
características com alto poder discriminatório.
Indivíduo
#1
#2
#3
#4
#5
Média

Taxa de Classificação
Incorreta
44,28
45,71
46,07
46,07
45,71
45,56

Canais
2, 3, 13, 15
2, 3, 13, 15
2, 3, 13, 15
2, 3, 13, 14
2, 3, 10, 15

Características
selecionadas
5, 6, 11
2, 5, 6, 11
2, 5, 6, 11
5, 6, 11
2, 4, 5, 6, 7, 11

Tabela 1: Melhores Resultados obtidos via PSO

Conclusões
Este trabalho apresenta uma abordagem capaz
de selecionar o melhor subconjunto das
técnicas de extração de características e dos
canais de captura do sinal de EEG para
reconhecimento biométrico.

Referências Bibliográficas
[1] FSeul-Ki Yeom, Heung-Il Suk, and SeongWhan Lee. Person authentication from neural
activity
of
face-specific
visual
selfrepresentation. Pattern Recognition, 2013.

100
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 54

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 1209
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

ENSAIO CLÍNICO SOBRE O USO DA COLA ETIL-CIANOCRILATO
(SUPER BONDER®) NO REPARO DE LACERAÇÕES PERINEAIS
Adriana de Souza Caroci, Angela Megumi Ochiai, Jessica Coelho de
Medeiros, Brenda Luana Wanzeler Azevedo, Marlise de Oliveira
Pimentel Lima
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP
acaroci@usp.br, angelaochiai@usp.br, jessica.coelho.medeiros@usp.br,
luana_wanzeller@yahoo.com.br, moplima@usp.br

EQUIPE DE PESQUISADORES: Narita Godoy Silva – narita.godoys@gmail.com;
Stella Alves Souza – stella.souza@usp.br; Luiz Gustavo Sparvoli –
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Isadora Marques Crochik – isadoracrochik@gmail.com; Raquel Rodrigo de
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Métodos e Procedimentos

Objetivos


A va l iar a ef icác ia da
cola et i l-c ia noacr i lat o
no rep aro da s
lace raçõe s per i nea i s
de pr im e iro g ra u no
parto norm a l de sd e o
na sc im e nt o até 10
dia s de p ó s-pa rto;



Avaliar

o

processo

cicatrização

de
das

lacerações, o tempo de
reparo e a satisfação da
mulher com uso da cola e
sutura com fio categute;

Trata-se de um estudo de ensaio clínico
randomizado de não inferioridade com o uso
cola etil-cianocrilato no reparo de
lacerações perineais de primeiro grau no
parto normal comparado com sutura
convencional. O estudo está sendo
realizado em uma maternidade escola da
cidade de Osasco, em São Paulo, onde
atende cerca de 400 partos por mês, sendo
85% partos normais e são assistidos por
enfermeiros obstétricos e obstetrizes. O
tamanho da amostra será de 78 mulheres
primíparas e multíparas que tiveram seus
parto no local de estudo, mediante aos
critérios de inclusão e as variáveis do
estudo, sendo divididas em dois grupos: o
grupo controle, onde o reparo perineal está
sendo feito com a técnica de sutura contínua
com fio categute e o grupo intervenção,
onde o reparo é feito com o uso da cola etilcianocrilato. Para a coleta de dados, foi
usado um instrumento de estudo, contendo
dados da puérpera, do procedimento usado
e as três avaliações no pós parto: 1º imediato, no CPN da maternidade, 2º -
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mediato de 24 a 48 horas, no alojamento
conjunto e 3º - mediato com 7 a 10 dias após
o parto, no ambulatório do hospital.

Resultados
A coleta de dados ainda está sendo
realizada, mas já obteve-se dez casos,
sendo cinco do grupo intervenção e cinco do
grupo controle. As pacientes que compõem
o grupo intervenção, segundo a escala
REEDA, tiveram resultados quase nulos, ou
seja, não apresentaram quaisquer tipos de
sintomas como reações alérgicas ao
produto, edema no local entre outros. O
procedimento de forma geral foi indolor e de
rápida
duração,
e
as
mulheres
apresentaram um grau elevado de
satisfação quanto ao procedimento e ao seu
processo de cicatrização. As mulheres que
compõem o grupo controle, de acordo com
a mesma escala REEDA, apresentaram
resultados semelhantes ao outro grupo,
porém quanto à duração, houve um tempo
maior, o que acaba sendo desconfortável
para a própria puérpera. A escala de dor
também varia, pois a mulher é submetida a
uma série de fatores como a própria
anestesia, onde após o efeito, o grau de
sensibilidade aumenta. E por fim, as
mulheres submetidas a esse procedimento
tiveram um grau de satisfação baixa, já que
os fios as incomodaram em diversas
atividades diárias, como por exemplo
durante a higienização da vagina.
Tabela 1 – Resultados encontrados do
grupo controle (1) e do grupo intervenção (2)
na coleta de dados no Hospital Municipal e
Maternidade Amador Aguiar, em Osasco –
São Paulo, 2016.
Variáveis
Dor
Satisfação
Idade
Acima de 25
Abaixo de 25
Nº de gestações
Paridade
Primíparas
Multíparas
Total

n1

n2

1
4
6

3
2
11

3
2
5

1
4
5

%1
%2
60,0 25,0
40,0 75,0

O conceito da cola etil-cianocrilato no âmbito
hospitalar
vem
crescendo
muito
ultimamente, pois a tendência é ela
substituir aos poucos, a técnica de sutura
com fio, porém ainda há poucos estudos que
conseguem verificar a sua eficácia. Como os
dados desse estudo ainda estão sendo
coletados, os resultados preliminares,
permitem dizer que entre o grupo que foi
aplicado a cola, houve diminuição da
intensidade da dor perineal relatadas pelas
puérperas, melhora no processo de
cicatrização, menor tempo de reparo
perineal e maior satisfação da mulher,
porém ainda não foi possível verificar se
esses resultados são significativamente
melhores. Contudo, mesmo com esses
resultados, considera-se importante o
reparo perineal com fio de sutura em casos
de deiscência, infecção ou hemorragias dos
tecidos.

Referências Bibliográficas
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COBERTURA VERDE PET: CONFORTO AMBIENTAL
Derdiret Neves P.S. Shikota e Gilberto Pereira da Silva
Prof. Dr. Marcelus A. A. Valentim (orientador)
Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Tatuapé
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Objetivos
Demonstrar a viabilidade do uso de coberturas
verdes, no tocante à melhoria das condições de
temperatura e umidade. Demonstrar que o
sistema construtivo de coberturas verdes, pode
ajudar a mitigar os efeitos nocivos das “ilhas de
calor” no ambiente urbano (conforto térmico
animal).

Métodos e Procedimentos
Foi construído um protótipo em escala real,
com duas áreas de iguais dimensões, que
receberam
a
mesma
laje,
mesma
impermeabilização, porém uma com cobertura
verde e a outra sem. O espaço serve como
abrigo para os animais da residência (cães).

Resultados
As Tabelas 1 e 2 ilustram os resultados das
medições de temperatura e umidade. Os
resultados validam a teoria de que a cobertura
verde proporciona melhor conforto ambiental.

Tabela 2. Resultados de temperatura

Conclusões
Pelos dados obtidos, concluiu-se que a
cobertura vegetal proporciona ganho de
conforto ambiental animal, auxiliando a
diminuição da temperatura ambiente e aumento
da umidade relativa do ar local. Também o
crescimento de vegetação, ainda que em
escala reduzida, proporcionou a volta de
pequenos insetos e cumpriu seu papel de
propiciar um local mais fresco para os cães da
casa.

Referências Bibliográficas
KELLER,M.; BURKE, B. Fundamentos de
projeto de edificações sustentáveis. Porto
Alegre :Bookman, 2010.

Tabela 1. Resultados de umidade

CATUZZO,H.
Telhado
verde:
Impacto
positivo na temperatura e umidade do ar. O
caso da cidade de São Paulo. 2013. 206p.
Tese (Doutorado) Departamento de Geografia,
USP, São Paulo, 2013.
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Resumo do Trabalho em português:

Dificuldades e necessidades da população acima de 60 anos no uso do
sistema de transporte público de São Paulo e Região Metropolitana em
função da redução da audição e da visão
Jéssica Bandeira, Luiz Vieira e Dominique Mouette
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil
jessica.bandeira@usp.br; vieiraluiz77@gmail.com; dominiquem@usp.br

Objetivos
Identificar as dificuldades dos idosos
no uso do transporte público coletivo com
foco nos problemas de visão e audição, uma
vez que uma comunicação deficitária pode
acarretar adversidades, limitando a mobilidade, levando à exclusão social e gerando
empecilhos no acesso aos serviços de saúde, lazer e, até mesmo, trabalho.

Métodos e Procedimentos
Revisão bibliográfica referente à mobilidade urbana dos idosos e entrevistas com
esta população através de um questionário,
sendo que parte das questões utilizaram
uma Escala de Likert. Pesquisa de campo
em entidades de apoio à terceira idade e em
ambiente aberto, como parques, pontos de
ônibus.
Para a confecção do questionário foi
utilizado como base o artigo de Fürst e Vogelauer (2012) intitulado “Mobility of the sight
and hearing impaired: barriers and solutions
identified”, que enumera possíveis dificuldades encontradas pelos longevos em estações e veículos de transporte público e os
custos para saná-las. Os dados foram analisados por uma análise descritiva.

Resultados
Os idosos entrevistados utilizam prioritariamente o ônibus, o metrô e o trem,
respectivamente. Os principais motivos são
consultas médicas e atividades de lazer e
compras. O deslocamento por transporte
público é fortemente influenciado pela gratuidade garantida em Lei. Nos veículos sobre
trilhos, as maiores dificuldades se encontram
na superlotação das estações e no desres-

peito aos assentos e vagões preferenciais.
Nos ônibus, a deterioração dos pontos, a
superlotação e obstáculos dentro dos veículos foram destacados, especialmente pelos
mais longevos. A qualidade do transporte
público foi considerada “razoável”.

Conclusões
As soluções para sanar os problemas detectados na pesquisa, em sua maioria, não são de alto custo para as empresas
de transporte público e para os entes governamentais, pois são relativamente simples,
como o incremento da conscientização da
necessidade de respeitar os assentos e vagões preferenciais dos idosos e melhorias
em pontos de ônibus e na acessibilidade
dentro dos veículos, eliminando possíveis
obstáculos.
Sendo assim, chegou-se à conclusão de que se trata de uma questão de ingresso na agenda governamental para que a
qualidade do transporte público aos idosos
seja incrementada, favorecendo, assim, a
mobilidade urbana e a inclusão social dos
mesmos em um contexto de envelhecimento
aliado ao bem-estar social.

Referências
FÜRST, Elmar; VOGELAUER, Christian.
Best and Bad Practices in Public Transport:
Approaches to a Barrier-Free Design for the
Visually and Hearing Impaired. European
Transport Conference, p. 29. Frankfurt, 2013.

Palavras-chave: Envelhecimento, Mobilidade
Urbana, Políticas Públicas de Transporte.
Apoio institucional: Universidade de São
Paulo - USP.
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Resumo do Trabalho em português:

Programação de Estrutura Tecnológica para a Aquisição de Dados sobre o Conforto
dos Usuários em meio Urbano da Cidade Universitária/CUASO
Júlio Cesar Sevarolli Assis – Autor

Universidade de São Paulo
Email: julio.assis@usp.br

Objetivos
O objetivo deste trabalho foi dar o suporte
tecnológico necessário para a pesquisa das
relações de conforto dos usuários na Cidade
Universitária da USP. Projeto do LABAUT da
FAU. Para tanto foi desenvolvido um aplicativo
móvel integrado com um banco de dados para
que as informações dos usuários possam ser
armazenadas para um futuro tratamento
estatístico.

Métodos e Procedimentos

Figura 1: Telas do aplicativo

Fez-se um estudo na literatura sobre conforto
ambiental, para descobrir os parâmetros mais
relevantes para a sensação de conforto, e em
cima desse estudo foram pensadas as
perguntas pertinentes a se fazer. Foram
estudadas as práticas para desenvolvimento de
aplicativos móveis e como colocar webservices
dentro de suas funcionalidades, para a
integração com o servidor do projeto. Com
todas as dificuldades solucionadas foi
implementado um aplicativo para Android que
está pronto para entrar em fase de testes.

Conclusões
O aplicativo encontra-se pronto para ser
testado com usuários reais, para que as
primeiras respostas para análise possam ser
obtidas. Espera-se também com esse piloto
encontrar sugestões de como melhorar o
sistema de forma a tornar a experiência do
usuário mais interessante, incentivando dessa
forma o uso da aplicação.

Referências Bibliográficas
-

LECHETA, Ricardo F.; Google Android,
4.ed. Novatec, 2015. 1016p.

-

Savitch, Walter J.;Java an introduction to
computer science and programming, 1049
p.

-

Deitel, Paul; Java : como programar / Paul
Deitel, H. M. Deitel ; tradução Edson
Furmankiewicz ; revisão técnica Fábio Luis
Picelli Lucchini. 1144 p.

Resultados
O sistema encontra-se pronto: todas as telas
inicialmente pensadas para a aplicação já
foram feitas, um usuário já pode interagir com
elas e deixar suas respostas, que serão
armazenadas no banco de dados criado para o
projeto. A etapa atual é realizar um teste piloto.
Abaixo seguem algumas telas da aplicação.
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Resumo do Trabalho em português:

ESTUDO DOS ÁCIDOS ORGÂNICOS PRESENTES NA VINHAÇA
Luiza Coatti*, Renata Colombo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo
*Email: luiza.coatti@usp.br

Objetivos
Caracterizar os ácidos orgânicos
presentes na vinhaça e o desenvolvimento de
metodologias de extração, isolamento e análise
destes compostos utilizando reagentes de baixa
toxicidade.

Métodos e Procedimentos
Nesta primeira etapa do estudo foi
desenvolvida uma metodologia para a
identificação dos ácidos orgânicos por
1
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) .
Foram testadas duas fases estacionárias: sílica
gel (cromatofolhas comercial) e microcelulose
cristalina (adsorvente e placas preparada em
laboratório). Diferentes fases móveis (etanol,
água e proporções deles) e reveladores
(vermelho de metila, azul de bromotimol, verde
de bromocresol, sulfato de cobre e extrato de
repolho roxo) também foram testados. A
concentração ideal dos ácidos para a sua
identificação por CCD também foi definida. A
otimização desta metodologia foi realizada
utilizando padrões analíticos dos ácidos
orgânicos reportados como majoritários na
cana-de-açúcar: aconítico, cítrico, málico,
maleico, succínico, malônico, oxálico, lático,
glicólico e tartárico.

Resultados
O estudo com as diferentes fases
estacionárias mostrou que a microcelulose
cristalina apresenta melhores retenções para os
ácidos orgânicos. Devido à acidez natural da
microcelulose, melhores visualizações dos
ácidos foram obtidas neutralizando a placa
mediante exposição ao vapor amônio (antes de

cada análise). Para esta fase estacionária, a
melhor fase móvel encontrada foi a mistura de
etanol/água (6:4 v/v). Dos reveladores testados
o vermelho de metila e o extrato de repolho roxo
apresentaram resultados satisfatórios para este
estudo. Visando desenvolver metodologia que
use apenas materiais de baixa toxicidade, o
extrato de repolho roxo foi definido como
revelador. Em relação à concentração ideal dos
ácidos, para serem detectados por CCD, a
aplicação de três gotas dos ácidos na
-1
concentração de 5 g.L foi a que apresentou
melhor resultado, com exceção dos ácidos
cítrico e málico, onde foram necessários 10 e 5
gotas, respectivamente. Sob estas condições foi
possível à visualização dos ácidos estudados
na forma de manchas rosas com fator de
retenção (Rf) de 0,72; 0,61; 0,68; 0,71; 0,42;
0,69; 0,76; 0,68; 0,81 e 0,73 para os ácidos
aconítico, cítrico, málico, maleico, succínico,
malônico, oxálico, lático, glicólico e tartárico,
respectivamente.

Conclusões
Foi possível o estabelecimento de uma
metodologia de detecção dos ácidos orgânicos
por CCD utilizando reagentes de baixa
toxicidade. Na próxima etapa serão avaliadas
diferentes amostras de vinhaça para a
determinação dos ácidos que estão presentes e
o desenvolvimento dos métodos de extração e
isolamento destes ácidos.

Referências Bibliográficas
1

COLLINS, C.H., BRAGA, G.L., BONATO, P.S.
Fundamentos de cromatografia. Campinas:
Editora da UNICAMP, 2006. 452p.

Palavras-chave: vinhaça; ácidos orgânicos;
química verde, sustentabilidade
Apoio: Pró-Reitoria de Graduação
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Resumo do Trabalho em português:

Mapeamento da trajetória da gestante a Unidade Básica de Saúde

Joseane Mayara Almeida Carvalho, Natália Vukomanovic Molck, Priscila
Nelami Borges, Quézia Rebeca Silva Flores,Thalita Silva Araújo
Orientadora: Eunice Almeida da Silva
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
eunice.almeida@usp.br
quezia.flores@usp.br

Objetivos
1- Acompanhar as gestantes em sua
trajetória: da residência à Unidade Básica
de Saúde;
2- Mapear e registrar a trajetória por meio
de

um

instrumento

que

contempla

diferentes tipos de obstáculos físicos e
arquitetônicos encontrados.

Métodos e Procedimentos
O modelo para mapear a trajetória
geográfica que a gestante realiza a pé da
UBS até a sua residência foi elaborado a
partir da revisão da literatura. Essa revisão
foi feita em bases de dados: Lilacs, Scielo,
Medline, Scopus. Verificou-se poucos
trabalhos que tratam diretamente desta
temática; sendo mais estudos na área de
fisioterapia, em sua maioria, referindo-se a

acessibilidade de deficientes físicos e em
menor quantidade a de idosos.
Foi feito o mapeamento da trajetória de 96
gestantes que se dirigem a pé de sua
residência a Unidade Básica de Saúde Jd.
Keralux e Ermelino Matarazzo, cadastradas
nessas UBS no mês de setembro, outubro e
novembro de 2015; fevereiro e março de
2016. Essas UBS estão localizadas no
extremo leste da cidade de São Paulo.
A UBS Jd Keralux cadastra por mês uma
média 70 gestantes e a UBS Ermelino
Matarazzo uma média de 120 gestantes.
A trajetória foi mapeada por meio de um
instrumento contendo as possibilidades de
obstáculos encontrados nas vias de acesso.
Obstáculo foi concebido como toda e
qualquer barreira à acessibilidade da
gestante durante o trajeto da UBS até o seu
domicílio.
Os
obstáculos
foram
classificados de acordo com o grau de
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severidade em relação à acessibilidade, em
três categorias: Bom (B), Regular (R),
Ruim (Ru) e Péssimo (P). A classificação
foi relacionada algumas enfermidades
registradas
no
Prontuário
de
Acompanhamento da Gestante, como,
diabetes e hipertensão.
Exemplos considerados obstáculos são:
buracos, escadas, calçadas em mau estado
de conservação, entre outros. Classificados
da seguinte maneira:

ambulantes; parte da calçada e/ou escada
destruída, com buracos e/ou obstáculos;
escada sem corrimão; sem sinalizações; a
gestante utiliza, em alguns momentos, a rua ou
avenida para caminhar; a gestante precisa
caminhar

devagar

em

qualquer

período

gestacional
Classificação: (P)
Acesso consideravelmente estreito; ocupado
por ambulantes; os pedestres esbarram um

Acesso

largo

(calçada);

totalmente

sem

nos outros; escadas sem corrimão; vários tipos

obstáculos; a gestante pode escolher a

de obstáculos; a gestante utiliza, a rua ou

velocidade de seu caminhar em qualquer

avenida para caminhar; a gestante precisa

período gestacional Classificação: (B)

parar em alguns momentos e/ou caminhar
devagar em qualquer período gestacional

Acesso parcialmente livres de obstáculos; há
espaço para desviar de obstáculos na calçada

Classificação: (P)

sem sair da mesma
Classificação: (R)

Resultados Parciais
alguns

Os resultados revelaram que as barreiras e

ambulantes; afeta o fluxo e o movimento de

obstáculos que mais se destacaram foram os

pessoas ; o fluxo diminui; a gestante precisa

caminhos estreitos das calçadas e o estado do

caminhar

piso, como mostra a Tabela 1. Cabe destacar

Acesso

estreito;

devagar

presença

em

de

qualquer

período

ainda que 95,7% das gestantes se deslocam a

gestacional

pé até a UBS e 4,3% usam o trem. 68% dos
Classificação: (Ru)

trajetos feitos pelas gestantes são em calcadas
estreitas e com piso de péssima qualidade, ou

Acesso

muito

estreito;

presença

de
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seja, com buracos, irregularidades, falta de
calçamento entre outros problemas.
Tabela 1. Avaliação do Risco de
Acessibilidade

gestantes que caminham a pé a UBS para
realizar o acompanhamento do pré-natal. O
presente
trabalho
traz
contribuições
importantes e inovadoras, uma vez que
mostra as dificuldades encontradas na
trajetória das gestantes a UBS; poderá
contribuir com o Programa de Humanização
no Pré-natal e Nascimento (PHPN) instituído
pelo Ministério da Saúde em 2000, por meio
do monitoramento da acessibilidade da
gestante, auxiliando a elevar a qualidade do
acompanhamento do pré-natal nas UBS.

Referências Bibliográficas

ABNT, NBR-9050/2004, Acessibilidade
de Pessoas Portadoras de Deficiências à
Além de se deslocar até a UBS para
atendimento médico, 52,2% das gestantes
tem de se deslocar para o trabalho ou para
buscar o filho na escola. Isso aumenta o
risco no deslocamento das gestantes para
essas finalidades, pois a maioria desses
deslocamentos é feito a pé, por trajeto de
qualidade semelhante ao caminho feito até a
UBS.

Edificações,Espaço

Mobiliado

e

Equipamentos Urbanos, 2004.
FERRAZ, A. C. P.; TORRES, I. G. E.,
Transporte Público Urbano; São Carlos:
RIMA, 2004.
FERREIRA, M. A.; SANCHES, S. P.,

Conclusões
O levantamento bibliográfico realizado neste
estudo mostra que há carência de trabalhos,
na área da saúde, que aborde a questão da
acessibilidade da gestante. Considera-se a
temática
de
suma
importância,
principalmente, para o desenvolvimento de
estudos futuros que tragam possibilidades de
amenizar os riscos expostos na trajetória das

Avaliação do Conforto e segurança dos
pedestres;

Anais

do

X

Congresso

Panamericano de Ingenieria de transito e
transporte; Santander, Espanha, 1998.
FRUIN, J. J, Designing for Pedestrians: A
Level-of-Service
Metropolitan

Concept.

Association

New
of

York
Urban
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Designers and Environmental Planners;

VULLO

Highway Research Record, nº 355, 1971.

HURVITZ EA. Hip, knee, and foot pain

HOLLINGSWORTH,

D.R.

Maternal

metabolismo in normal pregnancy and
pregnaney

complicated

by

VJ;

RICHARDSON

JK;

during pregnancy and the postpartum
period. J Fam Pract. 1996;43(1):63-8.

diabete

mellitus. Clin. Obstet. Ginecol., v.28, p.
457, 1985.
IRELAND ML, OTT SM. The effects of
pregnancy
system.

on
Clin

the
Orthop

musculoskeletal
Relat

Res.

2000;372:169-79.
NEME, B. Obstetrícia Básica. 3. ed. São
Paulo: Livraria Sarvier, 2005. v. 1. p. 4250.
OKUNO E; FRATIN L. Desvendando a
física do corpo humano: Biomecânica.
São Paulo: Manole; 2003
SARKAR, S; Evaluation of Safety for
Pedestrian at Macro and Microlevels in
Urban Area; Transportation. Research
Record, 1995.
VASCONCELLOS, E. A., análise das
políticas públicas Transporte urbano,
espaço e equidade. São Paulo: Annablume,
2001.
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Resumo do Trabalho em português:

Perfil sócio- demográfico das gestantes que se deslocam a pé à
Unidade Básica de Saúde para realizar o pré-natal.

FLAVIA DJENIFA ALVES, JANAINA SILVA DE ALMEIDA, THAIS APARECIDA ALVES
TURNO, THAIS DA SILVA CÂNDIDO.

Orientadora: Eunice Almeida da Silva
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
eunice.almeida@usp.br
thais.candido@usp.br

Objetivos
1- Identificar e analisar o perfil sócio- demográfico das gestantes que se deslocam a
pé até a Unidade Básica de Saúde para realizar o acompanhamento do pré- natal.

Métodos e Procedimentos
Foi feito o mapeamento da trajetória de 96 gestantes que se dirigem a pé de sua
residência a Unidade Básica de Saúde Jd. Keralux e Ermelino Matarazzo,
cadastradas nessas UBS no mês de setembro, outubro e novembro de 2015;
fevereiro e março de 2016. Essas UBS estão localizadas no extremo leste da
cidade de São Paulo.
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A UBS Jd Keralux cadastra por mês uma média 70 gestantes e a UBS Ermelino
Matarazzo uma média de 120 gestantes.
O Perfil sócio-demográfico foi analisado por meio de um instrumento de coleta de
dados contendo as variáveis sociodemográficas nos contextos das gestantes que
se deslocam a pé para realizar o acompanhamento do pré-natal na Unidade Básica
de Saúde. Estas variáveis são usadas em análises como principal objetivo de
controle na análise da relação entre outras variáveis. Exemplos de variáveis
sociodemográficas: idade, gênero, raça, estado civil e unidade doméstica.

Nome________________Data:______Idade:______
Estado civil: Solteira/o ( ) Casada/o ( ) Companheira/o ( ) Separada/o ou
Divorciada/o ( ) Viúva/o ( ) Escolaridade:Fundamental ( ) completo ( ) incompleto ( )
Médio ( ) completo ( ) incompleto ( ) Universitário: ( ) completo ( ) incompleto ( )
Situação Sócio-Profissional: Empregado () Desempregado ( ) Estudante ( ) Outra
___ Agregado Familiar: Vive sozinha () Vive sozinha com os filhos () Vive com o
marido/companheiro () Vive com os pais () Vive com o marido/companheiro e os
filhos

()

Vive

com

amigas/colegas

(

)

Outro

(

)

Dados Clínicos: Semanas de gravidez: ___ Número de filhos vivos ____ Número de
gravidezes anteriores: ____ Renda familiar: Até 01 salário mínimo ( ) 01 a 03
salários mínimos ( ) 04 a 10 salários mínimos ( ).

Resultados Parciais
Os resultados revelaram que as barreiras e obstáculos que mais se destacaram
foram os caminhos estreitos das calçadas e o estado do piso, como mostra a
Tabela 1. Cabe destacar ainda que 95,7% das gestantes se deslocam a pé até a
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UBS e 4,3% usam o trem. 68% dos trajetos feitos pelas gestantes são em calçadas
estreitas e com piso de péssima qualidade, ou seja, com buracos, irregularidades,
falta de calçamento entre outros problemas.
Os dados das gestantes estão apresentados na Tabela 1. A maioria das gestantes
está na faixa etária de 16 a 30 anos (78%), sendo apenas 4% acima de 40 anos, ou
seja, em idade que exige maior atenção. A distribuição das gestantes pelas faixas
etárias é bem semelhante entre as três raças (branca, negra e parda). No caso do
estado civil houve diferença, ou seja, as gestantes negras com estado civil casada
são de frequência maior que as demais. Entretanto, se considerarmos as que
convivem com companheiro essa diferença diminui.

Tabela 1. Dados sobre as Gestantes
Raça

Idade

Escola-

Estado

Situação

Renda

ridade

Civil

Familiar

Familiar

Nível % Nível %
Branca 16-20
21-30
43% 31-40
> 40
Negra 16-20
21-30
22% 31-40
> 40
Parda 16-20
21-30
35% 31-40
> 40
Total 16-20
21-30
100% 31-40
> 40

29
43
14
14
40
40
20
0
50
30
20
0
41
37
18
4

0-3
4-7
8-11
>12
0-3
4-7
8-11
>12
0-3
4-7
8-11
>12
0-3
4-7
8-11
>12

0
20
80
0
0
20
80
0
0
40
50
10
0
30
65
5

Faixa

%

Casada
Solteira

57
43

Casada
Solteira

80
20

Casada
Solteira

55
46

Casada
Solteira

61
39

Faixa

% Nível

(*)

(**)

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

86
14
0
0
80
0
0
20
64
27
0
9
74
17
0
9

E
D
C
B
E
D
C
B
E
D
C
B
E
D
C
B

%
57
29
14
0
100
0
0
0
82
9
9
0
78
13
9
0

Legenda: (*) I - Convive com companheiro II - Convive com familiares
Legenda: (*) III - Vive só

IV - Vive com filhos
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Legenda: (**) Lista de classes sociais IBGE

Em relação aos dados da situação econômica da família, houve diferença
significativa, apesar de não haver diferença no grau de escolaridade. Ou seja, o
grau de escolaridade é semelhante entre as diversas raças, predominando a
formação em ensino fundamental completo com 65% da amostra. Apesar da
similaridade na escolaridade, há diferença na situação econômica da família. A
maioria das gestantes estão nas faixas de renda mais baixa (classe E e D), o que
era de se esperar pela escolha de UBS em regiões carentes da zona leste de São
Paulo. Cabe destacar ainda que as gestantes da raça branca possuem situação
econômica pouco melhor que as da raça negra e parda. Essa diferença tem
significância estatística ao nível de 5%, aplicando-se o Teste Exato de Fischer. 14%
das gestantes da raça branca pertencem a classe social C, e nenhuma das
gestantes

das

demais

raças

pertencem

a

esta

classe

social.

Trata-se de gestantes com baixo nível de escolaridade e renda, vivendo em locais
de periferia com dificuldade de assistência à saúde e de acesso as UBS.

Conclusões
O levantamento bibliográfico realizado neste estudo mostra que há carência de
trabalhos, na área da saúde, que aborde a questão da acessibilidade da gestante e
as características sociais que determinam o perfil da população que busca o
acompanhamento pré-natal. Considera-se a temática de suma importância,
principalmente no que diz respeito à situação socioeconômica de dos grupos
populacionais e das condições de vida em geral. Isto reflete também em
desigualdades de condições como as dimensões de vulnerabilidade, relacionadas a
questões territoriais, ou seja, nas condições do território no qual as pessoas
residem: território sem rede de esgoto, condições inadequadas de moradia que
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podem causar agravos a gestantes, dentre outros. Esta pesquisa poderá trazer
contribuições para alavancar políticas públicas na área da saúde da mulher,
especificamente, na área da saúde reprodutiva, tendo em vista o conhecimento do
perfil sócio demográfico de gestantes que se deslocam a pé para realizar o
acompanhamento

do

pré-natal

na

Unidade

Básica

de

Saúde.

Este

acompanhamento poderá suscitar questões sobre o acesso a educação, moradia e
saneamento básico que podem reverberar diretamente no acesso básico á saúde,
principalmente nos cuidados a gestantes.
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Resumo do Trabalho em português:

A Mancha no Manto – Patrocínio nas camisas de futebol
Boaz Galo de Souza Sales
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP
Boaz.sales@usp.br

Objetivos
O objetivo deste trabalho é realizar uma analise
interpretativa da origem dos patrocínios nas
camisas de futebol nos clubes brasileiros, o
impacto que isso causou e continua causando
no desenvolvimento do esporte, na renda dos
clubes e a influência desses patrocinadores na
formação de grandes equipes e convocações
de jogadores, além do cunho político que, por
muitas vezes, o patrocinador acaba se
enveredando, dando origem a uma nova
relação de dono, produto e comprador.

Métodos e Procedimentos
os procedimentos adotados para a realização
da pesquisa são fundamentados numa revisão
bibliográfica criteriosa e analisando os dados
sobre a base do método Campus e Habitus de
Pierre Bourdieu. Além disso, serão analisados
periódicos referentes ao período de 1980, onde
o patrocínio foi introduzido no futebol brasileiro
.

Resultados
De acordo com os dados levantados pelo
estudo até o presente momento, a liberação e
implantação de patrocínios nas camisas de
futebol serviram como uma forma de resgate
financeiro do esporte, que passou a ser muita
mais que uma simples modalidade, mas sim
um mercado comercial gigantesco. Tudo isso

colaborou muito com o espetáculo, mas acabou
quebrando um pouco da mística e tradição do
esporte. Todo esse novo mercado, produto e
consumidores, gerou uma nova forma de
pensar e vender futebol, os jogos passaram a
ser um espetáculo, e mídia também teve que
se adaptar a essa nova situação.

Conclusões
Dados os fatos vistos durante a pesquisa, é
possível dizer que com a evolução e dimensão
que o futebol atingiu, o patrocínio se fez de
extrema importância para a manutenção do
futebol atual. Porém é inegável que isso causa
algumas modificações no modo de se jogar,
assistir e viver o futebol. A camisa deixa de ser
apenas um manto sagrado e passar a ser um
outdoor de de grandes e pequenas empresas
que vê no futebol uma grande plataforma de
divulgação, mexendo assim como os aspectos
puramente naturais da modalidade.

Referências Bibliográficas
ELIAS, N. Introdução à sociologia. São Paulo:
Edições 70, 1980.
GASTALDO, E. Pátria, chuteiras e propaganda:
o brasileiro na publicidade da Copa do Mundo.
São Leopoldo, RS: Ed. Unisinos, 2002.
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Resumo do Trabalho em português:

Estereótipo de Consumo e Gênero
Letícia M. Domingues* e Lisete Barlach
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*leticia.domingues@usp.br

Objetivos
Estudar o estereótipo da mulher
consumista, a partir do conhecimento sobre o
consumismo numa abordagem psicossocial e
confrontando-o com o “anti-estereótipo” do
homem não-consumista.

Métodos e Procedimentos
Foi
realizada
uma
pesquisa
bibliográfica
para
conhecimento
e
fundamentação da problemática abordada,
focada nos principais autores que tratam do
tema consumo, bem como em artigos mais
específicos. Em uma segunda parte foram
feitas duas pesquisas empíricas: a primeira foi
uma pesquisa quantitativa para medir o quanto
as imagens de gênero eram referidas às
palavras
“consumismo”,
“consumista”
e
“pessoa consumista” no Google® Imagens; a
segunda pesquisa objetivou entender o
posicionamento dos entrevistados sobre as
relações entre consumo e gênero utilizando o
método de entrevistas qualitativas, semiestruturadas, com recursos visuais.

Resultados
As pesquisas bibliográficas mostraram
que homens e mulheres consomem em mesma
quantidade, ao mesmo tempo em que foi
identificada, em contrapartida, uma associação
das mulheres com o consumismo, o que se
confirmou na pesquisa de imagens, onde as
imagens referentes à figura feminina e/ou a
objetos de consumo comumente feminino eram
a maioria na busca por “consumista” e “pessoa
consumista”.

Em complemento, as entrevistas
mostraram uma tendência às pessoas mais
velhas (acima de 30 anos de idade) e com
menores graus de escolaridade de acreditarem
que há influência de gênero no consumo,
sendo que a mulher supostamente consome
mais; e, em contrapartida, os mais jovens e
com maior grau de escolaridade discordam de
que o consumo tenha alguma influência de
gênero.

Conclusões
O consumo feminino é mais evidente
dando a ideia de que a mulher é mais
consumista e não o homem, o que é propagado
pela mídia e disseminado na cultura. O
consumo, entretanto, independe de classe,
idade ou gênero. O estereótipo da mulher
consumista prevalecia pela superioridade
masculina. Atualmente, contudo, os homens
começaram a consumir o mesmo conjunto de
objetos, que antes era consumido apenas por
mulheres, “desprovidos de valor de mercado”.
Como o estereótipo da mulher consumista
depende dos produtos consumidos, o homem,
ao consumir esse mesmo conjunto, também é
consumista. Mas os homens, em sua posição
de poder, não julgam a si mesmos
consumistas, porque o ser como “é” a mulher é
um sinal de fraqueza, de inferioridade, então,
nessa mudança, as mulheres começaram a
perder o posto de consumistas, realidade que
já é aceita por parte da sociedade, no geral os
mais novos.

Referências
BAUMAN, Z.Vida para cons. Jorge Zahar, 2008.

Palavras-chave:
Gênero.
Apoio: PUB.

Consumismo;

Estereótipo;

ROMANI,P.F., WINCK,G.E., STREY,M.N. Consum.
Pós-modern. PUC. 49(3) (2013).
FELDMAN,R.S. Psicol. Social. 10ª Ed. AMGH,2015.
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Resumo do Trabalho em português:

A CONJECTURA DE COLLATZ: UMA ABORDAGEM ALGÉBRICA
Guilherme Henrique Santos da costa, Orientador: Antonio Calixto de
Souza Filho
Universidade de São Paulo
guilherme.santos.costa@usp.br

Objetivos
Abordar a Conjectura de Collatz de forma a evidenciar sua estrutura algébrica e estuda-la de
modo a identificar classes de números naturais
para que vale a conjectura.

Métodos e Procedimentos
A conjectura pode ser enunciada da seguinte
forma: seja f : N −→ N uma função, f é definida
como
 3x+1
se x ≡ 1 mod 2
2
f (x) =
x
se
x ≡ 0 mod 2
2
Prove que ∃λ ∈ N, ∀n ∈ N, tal que, f λ (n) = 1.
Tomaremos as seguintes relações que nos auxiliara no estudo da função f .

Definição 1 Dadas as relações
0 : N −→ N
1 : N −→ N
x
3x + 1
x 7−→
x 7−→
,
2
2
designadas relações si , sendo i ∈ N. Uma
composição de k destas relações é denominada
S-composição, denotada por sk ◦ sk−1 ◦ . . . ◦ s1 .

Resultados
A seguir, iremos determinar a expressão
algébrica para o natural α, tal que,
0k1 1m1 · · · 0kn 1mn (α) = 1
para nN e α impar, que pode ser generalizada
para todo número natural. Claramente, α é
um
Pn número de Collatz de comprimento ϑ(α) =
i=1 (ki +mi ), logo, a soma das potências é uma
partição de ϑ(α).

Teorema 1 Sejam {ki , mi , α}, com 1 ≤ i ≤ n e α impar. Se 0k1 1m1 · · · 0kn 1mn (α) = 1, então
 mn−1 
  m1
 



 mn 

2
2
2
2k1 + 1 − 1 · · · + 1 − 1 + 1 − 1
α=
2kn
2kn−1 · · ·
3
3
3
2 Se 0k 1m (α) = 1, então α =
Teorema

2 m
k
(2
+
1) − 1 e α ∈ N ⇐⇒ k = (2l − 1)3m−1 ,
3
l ∈ N.
k1 m1 k2
Corol
m1 1 kSe 0 1 0 (α) = 1, então α =
 2ário
k2
1
2
(2 + 1) − 1 e α ∈ N ⇐⇒ k1 =
3
(2l − 1)3m−1 e l, k2 ∈ N.
O Teorema 2 e o Corolário 1 apresentam dois
subconjuntos infinito dos números naturais para
o qual vale a conjectura de Collatz.

Conclusões
O uso das relações 0 e 1 permitiu uma
melhor visualização do comportamento das

(1)

composições da função f , tornando explicita a
estrutura algébrica de α e, por consequência,
foram descobertas classes infinitas de números
naturais em que ocorre a conjectura.

Referências Bibliográficas
[1] Everett, C. J. Iteration of the number-theoretic
function f (2n) = n, f (2n + 1) = 3n + 2. Advancaes in Mathematics 25, 1977. p. 42 − 45.
[2] Lagarias, J. C., The 3x + 1 problem: an
overview. In: The ultimate challenge: the 3x + 1
problem. Amer. Math. Soc., Providence, RI,
2010. p. 3 − 29.
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Resumo do Trabalho em português:

Sistema de Reaproveitamento de Águas Pluviais no Bloco H do
Departamento de Construção Civil do IFSP, Campus São Paulo
Marcos Angelo Santos Arantes
Roberto José dos Santos
IFSP
marcos_arantes5@hotmail.com

Objetivos
Este trabalho tem como finalidade apresentar
um projeto de implantação de um sistema de
reaproveitamento
de
águas
pluviais
desenvolvido para o bloco H do departamento
de construção civil, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
Campus São Paulo.

água de chuva deve ser independente do
sistema de água potável, não permitindo a
conexão, portanto o uso da água é feito nas
bacias sanitárias e irrigação de jardins. A
Figura 1 ilustram de modo geral o sistema sem
escala de coleta das águas do telhado e do
recalque.

Métodos e Procedimentos
O projeto consiste no dimensionamento de um
sistema constituído de calhas (existentes) e
reservatórios
inferiores
e
superiores
(projetados) para atender às áreas referentes
aos banheiros de alunos e servidores do bloco
H. O funcionamento do sistema foi projetado
para atuar em paralelo ao sistema já existente,
portanto visa o aproveitamento de águas de
chuva, com a finalidade de minimizar os
desperdícios de água tratada e preservar os
recursos hídricos. Todos os cálculos foram
realizados em conformidade com as normas
ABNT NBR 5626:1998 e ABNT NBR
10844:1989.

Resultados
Foram idealizados dois reservatórios de
distribuição de águas pluviais, localizados na
cobertura do bloco H, para atender aos
banheiros masculino, feminino, e sala dos
professores, situados em pontos distintos da
edificação, de forma a facilitar a alimentação
das instalações hidráulicas nas quais são
responsáveis. O sistema de distribuição de

Figura 1. Esquema da coleta e recalque sem escala.

Conclusões
O sistema proposto nesta pesquisa é viável e
muito importante, pois visa reduzir o consumo
de água potável, o acúmulo de águas nas
sarjetas e consequentemente nas áreas de
estacionamentos.

Referências Bibliográficas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS. Instalação Predial de Água Fria.
NBR 5626:1998.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS. Instalações Prediais De Águas
Pluviais. NBR 10844:1989.
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Resumo do Trabalho em português:

WETLAND CONSTRUÍDO INTENSIFICADO PARA O TRATAMENTO DE
EFLUENTE DOMÉSTICO: AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE MATÉRIA
ORGÂNICA E COLIFORMES
RODRIGUES, Letícia Stevanato1;
ANDRADE, Helisson Henrique Borsato2; NOLASCO, Marcelo Antunes3
1

Graduanda em Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, USP
2
Doutorando da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, USP
3
Professor Pós-Doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, USP
leticia.stevanato.rodrigues@usp.br

Objetivos
Apresentar
os
resultados
de
desempenho de um sistema de Wetland
Construído quanto à remoção de matéria
orgânica e de coliformes.

Métodos e Procedimentos
O sistema de tratamento de esgotos
avaliado está inserido em Projeto de Doutorado
do ReNTED (Rede Nacional de Tratamento de
Esgoto Descentralizados) financiado pela
FINEP. Tem como foco o tratamento
descentralizado de esgotos domiciliares para
lançamento seguro no ambiente.
O tratamento é composto por: Tanque
Séptico (TS), Wetland Construído de Fluxo
Livre Aerado (WFLA), Decantador Secundário
(DS) e Wetland Construído Sub-superficial de
Fluxo Vertical (WSFV). A vazão de operação é
de 1m³/dia com TDH de 14,3h para o WFLA,
6,2h para o DS e 46,6h para o WSFV.
Durante 6 meses foram avaliados os
parâmetros COT (Carbono Orgânico Total) e
turbidez, conforme metodologia de APHA et al
(2005), além de coliformes totais e E.Coli, de
acordo com o método AOAC INTERNATIONAL
(2005), em 2 pontos de coleta: esgoto bruto e
efluente tratado (WSFV).

Resultados
Os valores médios das condições
ambientais em 5 pontos do sistema estão
expressos na Tabela 1. A remoção de matéria
orgânica foi de 94,8%, em termos de COT,
95,3% para turbidez, 98,9% para E.Coli e 97%
para coliformes totais (vide gráfico 1).

Parâmetros
OD (mg/L)
Temp. (°C)

Pontos do Sistema
Bruto

TS

WFLA

DS

WSFV

0,9

0,4

1,8

0,6

0,5

23

24,4

23

22

22,5

pH
7,5
7,3
7,2
7,3
7,5
Tabela 1: valores médios das condições ambientais.

Gráfico 1: Remoção de coliformes totais (CT) e
E.Coli.

Conclusões
O sistema demonstrou desempenho
eficiente através das altas taxas de remoção de
matéria orgânica e de coliformes, validando
sua aplicação para redução de patógenos.

Referências Bibliográficas
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION
et al. Standard methods for the examination
of water and wastewater. APHA: Washington,
2005.
AOAC INTERNATIONAL. Official methods of
analysis of AOAC International. AOAC
International, 2005.
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Resumo do Trabalho em português:

Estudos de Longevidade Cronológica e Replicativa em Saccharomyces
cerevisiae em Microgravidade Simulada
Ana Paula Montanari Fukuda*, Kelliton José Mendonça Francisco,
Claudimir Lucio do Lago, José Ribamar Ferreira-Júnior
Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades.
*ana.paula.fukuda@usp.br

Objetivos
Analisar a longevidade cronológica e replicativa
de
Saccharomyces
cerevisiae
em
microgravidade simulada, utilizando clinostato.

Métodos e Procedimentos
Para o ensaio de longevidade cronológica
utilizou-se a cepa RJD1144, para o ensaio de
longevidade replicativa utilizou-se a cepa
UCC5185.
Longevidade
cronológica
foi
determinada por ensaio de viabilidade in situ,
que determina o número máximo de dias que
as células pemanecem viáveis na fase G0
(Longo et al. 2011). Longevidade replicativa foi
realizada utilizando o método MEP (Mother
Erichment Program)(Derek and Gottschling,
2009). A microgravidade foi simulada através
do aparelho clinostato.

Resultados
Observou-se que no ensaio de longevidade
cronológica, as células que ficaram sob o efeito
da microgravidade tiveram sua longevidade
média estendida, já no ensaio de longevidade
replicativa houve pouca diferença quando
colocada a 2 rpm e houve diminuição da
longevidade quando colocada a 10 rpm. (figura
1).

Figura 1: Ensaio de longevidade replicativa em
Clinostato, nas rotações 2 e 10 rpm.

Conclusões
Linhagens diferentes apresentam diferentes
resultados de longevidade cronológica. Quando
alterada a velocidade, obtém-se grandes
diferenças de longevidade replicativa.
Ao analisar a longevidade em linhagens
diferentes e obter resultados diferentes,
concluímos que a influência da microgravidade
está ligada ao gene.

Referências Bibliográficas
Longo, V. D et al., 2011 Studying Agedependent Genomic Instability using the S.
cerevisiae Chronological Lifespan Model. Jove.
DEREK, L. L. and GOTTSCHLING, D. E., 2009
The mother enrichment program: a genetic
system for facile replicative lifeSpan analysis in
Saccharomyces cerevisiae. Genetics Society
of America 183, pp. 413-422.
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Resumo do Trabalho em português:

Análise das informações contidas nos rótulos de
hidratantes indicados para gestantes
Elisa Paula de Souza, Maristela Belletti Mutt Urasaki

Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo
elisa.souza@usp.br, mari.urasaki@usp.br

Objetivos
Durante a gestação o uso de hidratantes deve
ser seguro tendo em vista que a pele da
gestante tem maior risco de absorção de
substâncias por via transepidérmica1. As
informações contidas nos rótulos deveriam ser
precisas para garantir uma escolha segura2.
Objetivo: analisar as informações contidas nos
rótulos
de
hidratantes
indicados para
gestantes.

- Apenas três divulgaram resultados de
pesquisas clínicas;
- Sete não tinham informações sobre
orientações de uso;
- 32 não tinham informações sobre
advertências ou restrições de uso para
gestantes tais como não utilizar cremes nos
mamilos;
-19 utilizaram apelo comercial de imagem;
-33 utilizaram apelo comercial com palavras
(mama, mamy, mamãe, gestante);

Métodos e Procedimentos
Pesquisa descritiva, do tipo documental, cuja
população foram os rótulos de hidratantes. Os
produtos analisados foram identificados on-line
no buscador Google web e/ou imagem,
utilizando as palavras gestação e hidratantes e
similares. Os dados foram coletados entre os
meses de maio e junho de 2016.
Para a análise foi elaborado um roteiro de
avaliação desenvolvido pelos pesquisadores,
contendo os itens: nome comercial, laboratório,
apelo: escrito ou imagem, justificativa do apelo,
componentes e ação, orientações de uso,
advertências ou restrição de uso.

Resultados
- Foram identificados 52 produtos indicados
como hidratantes para gestantes.
- 40 de laboratórios nacionais e 12 importados;
- Os componentes mais utilizados foram:
manteiga de karite, óleo de amêndoas,
macadâmia, semente de uva e rosa mosqueta.

Fonte:http://www.meumundomudou.com.br/2016/04/hidrataca
o-na-gravidez-qual-produto-usar.html

Conclusões
Informações dos rótulos de hidrantes para
gestantes são insuficientes para orientar
aquisição e uso seguro; a mídia usa de
artifícios comerciais para atrair a atenção e não
disponibiliza informações que justifique o
diferencial do produto para o período
gestacional.
Referências Bibliográficas: 1.Costa, Adilson. Tratado
internacional de cosmecêuticos. Grupo Gen-Guanabara
Koogan, 2000. 2. Rito P N. Perfil dos desvios de rotulagem
de produtos cosméticos analisados no Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde entre 2005 e
2009. Vigilância Sanitária em Debate 2.3 (2014): 44-50.
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Resumo do Trabalho em português:

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FIBRAS DE QUITOSANA
Vanessa Hiroko Yoshikawa, Daniela Camargo Furuya, Silgia A. Costa,
Sirlene M.Costa
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo
vanessa.yoshikawa@usp.br, sirlene@usp.br

Objetivos

Tabela1- Resultados de DSC e TG das fibras de
quitosana
DSC

O presente trabalho teve como objetivo a
produção e caracterização de fibras de
quitosana.

Entalpia
(mJ/mg)

Tincial (ºC)

Tpico
(°C)

Tfinal
(°C)

1º (Endo)

154

181,9

184,2

190,5

2º (Exo)

-184

274,5

305,7

325,1

Ponto de
extrapolação
(°C)

T
final
(°C)

Perda
de
massa
(%)

Evento

Métodos e Procedimentos
O gel para produção das fibras de quitosana foi
preparado solubilizando a quitosana em ácido
acético a 2% (v/v) sob agitação por 24 horas.
Após este período de tempo o gel foi filtrado
utilizando-se uma bomba a vácuo. A extrusão
das fibras ocorreu por meio de fiação úmida em
uma solução de precipitação contendo 300 mL
sulfato de sódio 0,5 M, 100 mL hidróxido de
sódio 1 M e 600 mL água destilada. As fibras
foram mantidas na solução por 24 h, e
colocadas em uma solução de metanol 50%,
em que ficaram por mais 2 h e depois foram
lavadas com água destilada e enroladas nos
cones de polipropileno e secas a temperatura
ambiente. As fibras foram caracterizadas
através de ensaios mecânicos de acordo com
a norma ASTM D5024-95-A e DSC/TGA.

Resultados
As fibras de quitosana apresentaram um titulo
de 17,2 ± 0,7 (tex), uma carga de ruptura de
0,77 ± 0,05 (N), tenacidade de 4,47 ± 0,28
(cN/tex) e uma tensão de ruptura na quebra
1,45 ± 0,97 (%) e o Módulo de Young 4,16 ±
1,01 (N/tex) . Os valores foram diferentes dos
encontrados por Niekraszewicz; Niekraszewicz
(2009), em que a quitosana apresentou de 1015 cN/tex de tenacidade, com 10% de
alongamento. Na Tabela 1 estão os resultados
de DSC e Tg das fibras de quitosana.

TG/DTG

Evento
1º
Pico
2º
Pico

Tpico
DTG
(°C)

T inicial
(°C)

88,9

57,6

NA

148,1

7,2

296,4

235,3

268,6

353,3

37,7

DTA
Evento

Tpico DTA (°C)

1º Evento (Endo)

183,7

2º Evento (Endo)

300,2

Conclusões
Os resultados de tração foram diferentes aos
da literatura, pois esses valores podem variar
em função da fonte do polímero utilizado e
processos de produção. A quitosana apresenta
um pico endotérmico a 184,2ºC e um pico
exotérmico a 305,7ºC. O primeiro relacionado à
evaporação da água absorvida e o segundo à
degradação do polímero.

Referências Bibliográficas
NIEKRASZEWICZ, B.; NIEKRASZEWICZ, A. The
structure of alginate, chitin and chitosan fibres. In:
Handbook of textile fibre structure Volume 2: Natural,
regenerated, inorganic and specialist fibres.
Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2009,
cap. 8, p. 266-306.
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Resumo do Trabalho em português:

Reconhecimento de Propriedades Gerais e
Específicas em Expressões de Referência
Matheus Mendes de Sant’Ana
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo
matheus.ana@usp.br

Objetivos
Realizar um experimento de rastreamento de
olhar com sujeitos humanos para investigar o
impacto de propriedades mais gerais ou
específicas na interpretação de descrições
linguísticas, visando o futuro aproveitamento
destes resultados no projeto de algoritmos de
geração destas expressões.

Métodos e Procedimentos
Foi realizado um experimento no qual imagens
de estímulo como na Fig.1. foram exibidas a
sujeitos humanos. Cada imagem possui uma
frase-comando no centro e 8 pares de
caracteres (cada par contendo uma letra e um
número), sendo um destes o objeto-alvo. A
tarefa a ser desempenhada pelo sujeito
consistia em identificar o objeto-alvo da frase
(por exemplo, “olhe para a consoante”).
Durante a tarefa, o olhar do sujeito era
monitorado e o tempo gasto examinando cada
objeto era registrado.

Os estímulos incluíam situações de referência
em que uma expressão mínima era fornecida
(e.g., “a consoante”), e outras em que uma
propriedade de menor ou maior especificidade
era adicionada de forma redundante (e.g., “a
consoante seguida de um número” ou “a
consoante seguida de um número par”).

Resultados
Dados coletados com o auxílio de 10
voluntários demonstraram que o uso de uma
propriedade mais geral (e.g., “letra” ao invés de
“consoante”) está relacionado a um tempo
significativamente menor de inspeção de
objetos em relação à expressão mínima,
enquanto que o uso de uma propriedade mais
específica possui o efeito contrário, ou seja,
está relacionado a um tempo significativamente
maior de inspeção.

Conclusões
Os resultados obtidos serão futuramente
empregados no projeto de algoritmos de
geração de expressões de referência, capazes
de gerar descrições que exigem mínimo
esforço cognitivo por parte do leitor/ouvinte.

Referências Bibliográficas

Figura 1. Um estímulo usado no experimento

Arts, A., Maes, A., Noordman, L. G. M., e
Jansen, C. (2011). Overspecification facilitates
object identification. Journal of Pragmatics,
43(1):361–374.
Engelhardt, P. E. e Ferreira, K. B. F. (2006). Do
speakers and listeners observe the Gricean
maxim of quantity? Journal of Memory and
Language, 54(4):554–573.
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Resumo do Trabalho em português:

ENSAIO CLÍNICO SOBRE O USO DA COLA ETIL-CIANOCRILATO
(SUPER BONDER®) NO REPARO DE LACERAÇÕES PERINEAIS
Adriana de Souza Caroci, Angela Megumi Ochiai, Jessica Coelho de
Medeiros, Brenda Luana Wanzeler Azevedo, Marlise de Oliveira
Pimentel Lima
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP
acaroci@usp.br, angelaochiai@usp.br, jessica.coelho.medeiros@usp.br,
luana_wanzeller@yahoo.com.br, moplima@usp.br

EQUIPE DE PESQUISADORES: Narita Godoy Silva – narita.godoys@gmail.com;
Stella Alves Souza – stella.souza@usp.br; Luiz Gustavo Sparvoli –
sparvoliluiz@gmail.com; Thaís Trevisan Teixeira – thaistteixeira@gmail.com;
Isadora Marques Crochik – isadoracrochik@gmail.com; Raquel Rodrigo de
Carvalho – raquel.rcarvalho@hotmail.com – Maria Luiza Gonzalez Riesco –
riesco@usp.br

Objetivos


A va lia r a ef icá cia d a
co la et il- cia no a crila to
no rep a ro d a s
la ce ra çõe s p e rin e a is
de p rim e iro gra u no
pa rt o n o rm a l de sde o
na scime nt o at é 1 0
d ia s de pó s-p a rto ;



Avaliar

o

processo

cicatrização

de
das

lacerações, o tempo de
reparo e a satisfação da
mulher com uso da cola e
sutura com fio categute;

Métodos e Procedimentos

Trata-se de um estudo de ensaio clínico
randomizado de não inferioridade com o
uso cola etil-cianocrilato no reparo de
lacerações perineais de primeiro grau no
parto normal comparado com sutura
convencional. O estudo está sendo
realizado em uma maternidade escola da
cidade de Osasco, em São Paulo, onde
atende cerca de 400 partos por mês, sendo
85% partos normais e são assistidos por
enfermeiros obstétricos e obstetrizes. O
tamanho da amostra será de 78 mulheres
primíparas e multíparas que tiveram seus
parto no local de estudo, mediante aos
critérios de inclusão e as variáveis do
estudo, sendo divididas em dois grupos: o
grupo controle, onde o reparo perineal está
sendo feito com a técnica de sutura
contínua com fio categute e o grupo
intervenção, onde o reparo é feito com o
uso da cola etil-cianocrilato. Para a coleta
de dados, foi usado um instrumento de
estudo, contendo dados da puérpera, do
procedimento usado e as três avaliações
no pós parto: 1º - imediato, no CPN da
maternidade, 2º - mediato de 24 a 48
horas, no alojamento conjunto e 3º -
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mediato com 7 a 10 dias após o parto, no
ambulatório do hospital.

Resultados
A coleta de dados ainda está sendo
realizada, mas já obteve-se dez casos,
sendo cinco do grupo intervenção e cinco
do grupo controle. As pacientes que
compõem o grupo intervenção, segundo a
escala REEDA, tiveram resultados quase
nulos, ou seja, não apresentaram
quaisquer tipos de sintomas como reações
alérgicas ao produto, edema no local entre
outros. O procedimento de forma geral foi
indolor e de rápida duração, e as mulheres
apresentaram um grau elevado de
satisfação quanto ao procedimento e ao
seu processo de cicatrização. As mulheres
que compõem o grupo controle, de acordo
com
a
mesma
escala
REEDA,
apresentaram resultados semelhantes ao
outro grupo, porém quanto à duração,
houve um tempo maior, o que acaba sendo
desconfortável para a própria puérpera. A
escala de dor também varia, pois a mulher
é submetida a uma série de fatores como a
própria anestesia, onde após o efeito, o
grau de sensibilidade aumenta. E por fim,
as
mulheres
submetidas
a
esse
procedimento tiveram um grau de
satisfação baixa, já que os fios as
incomodaram em diversas atividades
diárias, como por exemplo durante a
higienização da vagina.
Tabela 1 – Resultados encontrados do
grupo controle (1) e do grupo intervenção
(2) na coleta de dados no Hospital
Municipal e Maternidade Amador Aguiar,
em Osasco – São Paulo, 2016.
Variáveis
Dor
Satisfação
Idade
Acima de 25
Abaixo de 25
Nº de gestações
Paridade
Primíparas
Multíparas
Total

n1

n2

1
4
6

3
2
11

3
2
5

1
4
5

%1
%2
60,0 25,0
40,0 75,0

100

100

Considerações
O conceito da cola etil-cianocrilato no
âmbito hospitalar vem crescendo muito
ultimamente, pois a tendência é ela
substituir aos poucos, a técnica de sutura
com fio, porém ainda há poucos estudos
que conseguem verificar a sua eficácia.
Como os dados desse estudo ainda estão
sendo
coletados,
os
resultados
preliminares, permitem dizer que entre o
grupo que foi aplicado a cola, houve
diminuição da intensidade da dor perineal
relatadas pelas puérperas, melhora no
processo de cicatrização, menor tempo de
reparo perineal e maior satisfação da
mulher, porém ainda não foi possível
verificar
se
esses
resultados
são
significativamente
melhores.
Contudo,
mesmo com esses resultados, considerase importante o reparo perineal com fio de
sutura em casos de deiscência, infecção ou
hemorragias dos tecidos.

Referências Bibliográficas
Abdallah EYA, Barbosa FI, Zenóbio EG,
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cianoacrilato: revisão de literatura. Revista
Saúde. 2008; 2(1):36-40.
Alvarenga MB, Francisco AA, Oliveira
SMJV, Silva FMB, Shimoda GT, Damiani
LP.
Avaliação
da
cicatrização
da
episiotomia: confiabilidade da escala
REEDA (Redness, Oedema, Ecchymosis,
Discharge, Approximation). Rev. LatinoAm. Enfermagem. 2015; 23(1): 162-8.
Brasil. Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. 2º Guia para Avaliação de
Segurança de Produtos Cosméticos, 2012.
Disponível
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http://www.saocamilosp.br/biblioteca/ebooks/Guia_cosmeticos_grafi
ca_final.pdf.
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Resumo do Trabalho em português:

VINHAÇA COMO FONTE RENOVÁVEL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS
Mateus Abner da Silva*, Renata Colombo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo
*E-mail: mateus.abner.silva@usp.br

Objetivos

CCD para as classes
flavonoides e alcaloides.

dos

carboidratos,

Estudar os compostos orgânicos
presentes
na
vinhaça
e
desenvolver
metodologias de extração, purificação e análise
dos compostos que possuírem aplicação e
interesse industrial.

Métodos e Procedimentos
A vinhaça foi submetida ao processo
de extração liquido-liquido com hexano, acetato
de etila e n-butanol de forma a obter 4 frações
de polaridades diferentes. Estas frações foram
analisadas por Cromatografia em Camada
Delgada (CCD)1, utilizando cromatoplacas de
sílica
gel.
Diferentes
fases
móveis
(hexano/acetato de etila 8:2 v/v; metanol/água
8:2 v/v; metanol/acetato de etila 8:2 v/v; acetato
de etila/metanol/água 8:1:1 v/v; etc) e
reveladores específicos (NP-PEG, vapor de
amônia; anisaldeído, KOH 10%, vanilina
sulfúrica, dragendorff, cloreto férrico 2%, etc)
foram utilizados para determinação de
diferentes classes de metabólitos (flavonoides,
quinonas, carboidratos, cumarinas, terpenos,
alcalóides, carotenoides, antocianidinas e
taninos). Após a determinação das classes
presentes foram realizadas investigações de
alguns compostos específicos utilizando a CCD
e padrões analíticos.

Resultados
Utilizando as diferentes condições
experimentais foi possível constatar a presença
das classes de metabólitos: flavonoides,
carboidratos,
quinonas,
antocianidinas,
alcaloides, e terpenos. A Figura 1 apresenta
um esquema representativo da análise por

Figura 1: Placas de CCD representativas dos
carboidratos, flavonóides e alcalóides encontrados
para a fração aquosa de vinhaça (V), fração nbutanólica (N), fração hexânica (H) e fração de
acetato de etila (A).

Os testes com os padrões analíticos
apresentaram resposta positiva para o
flavonóide orientina e para os açúcares glicose,
sucrose e arabinose.

Conclusões
Os estudos realizados até o presente momento
apresentaram uma série de compostos
orgânicos presentes na vinhaça, demostrando
ser possível o seu aproveitamento como
matéria prima para a obtenção de compostos
com aplicação industrial.

Referências Bibliográficas
1

COLLINS, C.H., BRAGA, G.L., BONATO, P.S.
Fundamentos de cromatografia. Campinas:
Editora da UNICAMP, 2006. 452p.
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Resumo do Trabalho em português:

HIRSUTISMO EM GESTANTES
Mariane Germin de Morais, Maristela Belletti Mutt Urasaki
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo
mariane.germin.morais@hotmail.com, mari.urasaki@usp.br

Objetivos

recomendam atenção para as condições mais
graves3,4.

Hirsutismo é o crescimento excessivo de pelos
terminais na mulher, em áreas anatômicas de
distribuição masculina1. O quadro compromete
a aparência, leva a demasiado incômodo, com
repercussões psicossociais. O objetivo do
estudo foi identificar na literatura as causas da
pilificação excessiva na gestação e as
condutas/os cuidados indicados para o
problema.

Métodos e Procedimentos
Trata-se de uma Revisão Integrativa realizada
entre os meses de novembro de 2015 e
fevereiro de 2016. Compreendeu as publicações
científicas indexadas nas bases de dados
eletrônicas LILACS e WOS. Os critérios de
inclusão foram: estudos publicados a partir do
ano 2000, nos idiomas português, inglês e
espanhol; estarem disponíveis na íntegra;
investigações do tipo experimental, quaseexperimental, observacional e de revisão.

Resultados
- Foram encontrados nas bases 518 artigos,
sendo selecionados três.
- A maioria dos estudos excluídos estavam
associados a doenças.
- A causa do hirsutismo foi relacionada com
modificações nos hormônios andrógenos2,3.
- O tratamento recomendado é aguardar a
regressão espontânea no pós-parto com
paciência e tranquilidade; manter a confiança2,3;
- Autores alertam para prever, reconhecer e
distinguir as alterações fisiológicas das
patológicas para aliviar o impacto e o estresse
sobre as gestantes e sobre o curso da gravidez;
advertem sobre a necessidade de evitar
intervenções terapêuticas desnecessárias e

Fonte: http://www.colegioweb.com.br/saude/o-que-ehirsutismo.html

Conclusões
Os achados desta investigação são restritos, e
indicam que mais estudos deverão ser
produzidos, tendo em vista a importância desta
problemática. Faltam estudos que explorem e
discutam as causas, o tratamento e o impacto
das alterações na vida das gestantes e os
desdobramentos psicossociais envolvidos.

Referências
1 Spritzer PM. Revisitando o Hirsutismo. Arq
Bras Endocrinol Metab; 46(2). São Paulo: Abr,
2002.
2 Fuhrman L. Common Dermatoses of
Pregnancy. Journal of Perinatal and Neonatal
Nursing; 14(1): 1-16. Jun, 2000.
3 Tyler KH. Physiological Skin Changes During
Pregnancy. Clinical Obstetrics and Gynecology;
58(1): 119-124. Mar, 2015.
4 Muallem MM, Rubeiz NG. Physiological and
biological skin changes in pregnancy. Clinics in
Dermatology; 24(2): 80-83. Mar/Abr, 2006.
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Resumo do Trabalho em português:

ELABORAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO
CONTEÚDO DE ANTIOXIDANTES NA DIETA DE GESTANTES COM OU
SEM DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL
Okamoto, F.K.2, Soares, F.L.2, Nunes, V.A.1, Azevedo-Martins, A.K.1
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)1/ Faculdade de Saúde
Pública (FSP)2 /Universidade de São Paulo
flacotcho@gmail.com, fe_soares_1@hotmail.com, vanunes@ib.usp.br, karenina@usp.br

Objetivos
Elaborar um questionário de freqüência
alimentar (QFA) para avaliar a quantidade e a
natureza química de antioxidantes da dieta de
gestantes com e sem diagnóstico de DG, além
da construção de uma tabela para a
sistematização do conteúdo de antioxidantes
(TCA) presentes nos alimentos investigados.

Métodos e Procedimentos
Foi elaborado um QFA contendo cerca de
duzentos itens alimentares, divididos em
categorias, levando-se em consideração a
frequência de ingestão e diferentes porções. O
questionário foi aplicado a 12 gestantes com ou
sem diagnóstico de DG, com média de idade
de 33,5 anos para o grupo controle e 33,8 anos
para o grupo DG, entre os meses de outubro a
dezembro de 2015. A TCA foi construída a
partir de 14 referências especializadas de
composição de nutrientes.

Resultados
O QFA mostrou-se adequado no que se refere
aos itens alimentares, às porções e às
frequências.
Os
dados
obtidos
foram
analisados a partir da TCA, sendo possível
determinar a quantidade total de um dado
antioxidante consumido por uma gestante no

período de um ano. Em média, o consumo de
vitamina A foi de 3957,3 μg/ 3276,2 μg,
vitamina C 1192,6 mg/444,6 mg, vitamina E
53,4 mg/37,3 mg no grupo de gestantes sem e
com diagnóstico de DG, respectivamente. Com
relação ao selênio e flavonóides o consumo foi
de 239,3 μg/185,6 μg e 453,6 μg/238,3 μg para
o grupo controle e DG, respectivamente.

Conclusões
Os
instrumentos
foram
considerados
adequados e permitiram a avaliação do
consumo alimentar de antioxidantes. Os dados
mostraram que o consumo de antioxidantes por
mulheres grávidas com DG foi menor em
comparação com aquelas sem diagnóstico de
DG. Esta investigação abre perspectivas para
uma melhor compreensão da fisiopatologia do
DG e sugere que o manejo da dieta possa ser
utilizado como uma ferramenta para a
prevenção do DG.

Referências Bibliográficas
American Diabetes Association. Diagnosis and
classification of diabetes mellitus. Diabetes
Care 2011 Jan; 34 Suppl 1:S62-9.
Lowe LP, Metzger BE, Dyer AR, Lowe J,
McCance DR, Lappin TR, Trimble ER, Coustan
DR, Hadden DR, Hod M, Oats JJ, Persson B.
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Resumo do Trabalho em português:

EMPREENDEDORES DE MODA DE RALEIGH:
O QUE PODEMOS APRENDER COM ELES
Luiza Fabiani dos Santos Medeiros
Têxtil e Moda
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Universidade de São Paulo
luiza.medeiros@usp.br

Objetivos
Com um mercado de trabalho cada vez mais
c o m p e t i t i v o e d e s a f i a d o r, j o v e n s
empreendedores estão procurando novos
meios de se destacar de seus concorrentes. A
ideia de que a moda é cíclica e que não já
muito espaço para inovação é prontamente
subvertida por pessoas que estão mudando a
maneira de desenvolver seus produtos, o modo
de se comunicar e seu posicionamento. Esse
projeto tem o objetivo de pesquisar, estudar e
divulgar para a comunidade de moda brasileira
o que está sendo feito em Raleigh, capital da
Carolina do Norte, os principais recursos
disponíveis para jovens empreendedores e
como um ambiente criativo e a distância dos
meios tradicionais de vender produtos de moda
estão os levando a uma carreira de sucesso.

Métodos e Procedimentos
A pesquisa realizada é do tipo aplicativa e
exploratória, envolvendo: (a) levantamento
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado; e (c) análise de exemplos que
estimulem a compreensão (GIL, 2007). Quanto
à técnica, a pesquisa é bibliográfica e de
campo. Em relação ao tipo de entrevista
realizada, tratam-se de
semi-estruturadas.
Quanto aos critérios utilizados para a análise
de tais variáveis, é uma pesquisa baseada em
dados qualitativos (BERTUCCI, 2011).

Resultados
Após o estudo das entrevistas realizadas com
15 empreendedores de Raleigh, 35 estratégias
e aprendizados foram selecionados. Algumas
marcas, mesmo sendo únicas, tinham muito em
comum em termos de inovação. Isso significa
que estar em um ambiente inspirador e ter
acesso a diferentes recursos é um dos fatores
que os levam a ter sucesso em seus negócios.

Figura 1: Port of Raleigh, uma das
marcas entrevistadas.

Conclusões
A lista de 35 melhores práticas certamente irá
ajudar muitos empreendedores de moda
brasileiros a ver o que está sendo feito de certo
nos Estados Unidos. Cada um deles poderá,
então, reproduzir o que consideram melhor de
acordo com sua realidade. Os próximos passos
desse projeto, atém de criar uma plataforma
online para divulgar os aprendizados, são
desenvolver uma estratégia de marketing para
ter certeza que ela será vista pelo maior
número de pessoas possível e falar com
empreendedores de moda brasileiros para ter
um feedback sobre os resultados desta
pesquisa.

Referências Bibliográficas
BERTUCCI, J. L. O. Metodologia básica para
elaboração de trabalhos de conclusão de
cursos. 1ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa.
São Paulo: Atlas, 1988, p. 58.
Palavras-chave: moda, empreendedorismo,
inovação.
Financiamento: Agência USP de Inovação.
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Resumo do Trabalho em português:

REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA DOS MORADORES DE FERRAZ DE
VASCONCELOS/SP: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE MUDANÇAS DE
COMPORTAMENTO
Tallyra Oliveira de Sousa
Prof. Dr. Marcelus A. A. Valentim (orientador)
Faculdade de Tecnologia do Tatuapé – Victor Civita
tallyra.oliveira@gmail.com; marcelus.valentim01@fatec.sp.gov.br

Objetivos
Com o intuito de investigar as mudanças no
comportamento referente ao uso da água, por
parte
das
pessoas
afetadas
pelo
racionamento em Ferraz de Vasconcelos/SP
(MOGI NEWS, 2014), esta pesquisa teve
como objetivo analisar a conduta de 20
famílias em relação à escassez e às formas
de reuso/reutilização adotadas.

Métodos e Procedimentos
A Metodologia utilizada foi constituída de:
- Entrevista das famílias selecionadas,
utilizando-se um questionário com perguntas
fechadas.
- Revisão Bibliográfica: todo o trabalho foi
baseado em artigos disponíveis no Google
Acadêmico.

Resultados
As medidas utilizadas:
- Reutilizar água da máquina de lavar: 6
famílias
- Reutilizar água pluvial: 4 famílias
- Reduzir o consumo diário: 7 famílias
- Armazenar água: 3 famílias
Da pesquisa bibliográfica realizada por meio
do Google Acadêmico (09/2015), verificou-se
57 artigos sobre métodos de reuso de água,
sendo 30% relacionado ao reuso de água no
meio ambiente, 18% ao reuso de água dentro
de industrias e 14% à tecnologias necessárias
para o reuso de água.

Pode-se concluir que os participantes das
entrevistas utilizaram de métodos simples
como
reuso,
economia
diária
e
armazenamento, para tentar reduzir o
consumo. Métodos mais sofisticados para
reuso de água também poderiam contribuir
para diminuir o consumo, porém como vê-se
ainda são poucos os métodos disponibilizados
pela academia.

Conclusões
Por meio da pesquisa apresentada neste
trabalho, pode-se ver que 100% das famílias
participantes utilizam medidas para redução
no consumo de água. No entanto, cada
indivíduo
(família)
mostrou
ter
uma
compreensão diferente sobre o assunto em
questão. Alguns entenderam a importância do
uso racional da água e a implantação de
hábitos
econômicos,
enquanto
outros
estavam apenas tentando resolver um
problema de falta de água.

Referências Bibliográficas
1.
Vasconcelos, Mônica. Crise hídrica:
São Paulo está preparada para enfrentar a
estiagem?. BBC Brasil, 2015. Disponível em
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/
05/150427_estiagem_sp_mv. Data: 30 de
junho de 2015
2.
Mogi News. Suzano e Ferraz
registram falta de água á noite. Disponível em
http://www.moginews.com.br/materia/175383/
suzano-e-ferraz-registram-falta-de-agua-anoite.aspx. Data: 30 de junho de 2015
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Resumo do Trabalho em português:

Influências da atividade física sobre o comportamento de
camundongos submetidos a isolamento social
Rafael Hsu * e Michele Schultz
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
*rafael.hsu@usp.br

Objetivos
O isolamento social induz o comportamento
relacionado à ansiedade e depressão, enquanto
a atividade física previne quadros dessa
natureza. O objetivo desse trabalho é analisar
os efeitos do isolamento social, associado ou
não com atividade física, sobre manifestações
comportamentais de ansiedade e depressão em
camundongos
adultos
jovens.
Os
comportamentos serão medidos a partir de
parâmetros etológicos observados em testes
comportamentais.
Espera-se
que
os
camundongos isolados tenham rendimento
inferior nos testes em relação aos dos alojados
de maneira coletiva com ou sem atividade
física.

Métodos e Procedimentos
O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética
no Uso de Animais da Escola de Artes, Ciências
e Humanidades da USP. Foram utilizados 23
camundongos C57/BL6 machos, com idade de
4 semanas, mantidos em ambiente com
temperatura e umidade controladas, com ciclo
claro/escuro de 12h e acesso livre a ração e
água, durante 30 dias. Foram alojados sem
período de adaptação nas seguintes condições:
a) Controle - em grupos de 3 por gaiola; b)
Isolado – alojados individualmente; c) Isolado
Ativo - alojados individualmente, mas com
acesso à roda de corrida. O teste de nado
forçado
foi
utilizado
para
avaliar
comportamentos relacionados à depressão. O
animal foi colocado em um tanque cilíndrico
(16x30 cm) com água durante 6 minutos. O
tempo de imobilização durante o teste era
cronometrado. Após o teste o animal era
enxugado e devolvido à gaiola. Após
substituição da água do recipiente, repetia-se
com outro animal (Can et al., 2012). Já o teste
de campo aberto (Seibenhener e Wooten, 2015)
foi realizado para avaliar comportamentos
ligados à ansiedade, em uma câmara (de 50 x

50 x 38 cm), permitindo que o animal
explorasse o ambiente durante 10 minutos. Em
seguida, o procedimento era repetido com o
animal seguinte. Os testes foram filmados para
análise posterior. O peso corporal dos animais
foi avaliado antes do início do protocolo, 15 e 30
dias
após
início
dos
procedimentos
experimentais. Foi realizada eutanásia por
decapitação
após
anestesia,
com
armazenamento de tecidos para análise futura.

Resultados parciais
Embora tenha havido um ganho de peso para
todos os animais (ANOVA de Friedman: X2 =
44,09; p < 0,001), o teste de ANOVA de
medidas repetidas, mostrou que não houve
ganho de peso entre os grupos. Para o teste do
nado forçado, a ANOVA não mostrou diferenças
entre os grupos (F(2,20) = 0,037; p=0,963). O
teste post hoc de Tukey confirmou a veracidade
da hipótese nula. A análise dos resultados do
teste do campo aberto ainda será realizada.

Conclusões parciais
O resultado do teste do nado forçado contraria a
hipótese inicial de que a atividade física e o
isolamento influenciariam o comportamento dos
animais, como descrito por Hong et al. (2015).
Espera-se que o teste do campo aberto
confirme nossa hipótese.

Referências
Can, A., Dao, D. T., Arad, M., Terrillion, C. E.,
Piantadosi, S. C., & Gould, T. D. (2012). JoVE,
(59), e3638-e3638.
Seibenhener, M. L., & Wooten, M. C. (2015).
JoVE , (96), e52434-e52434.Hong, Y. P., Lee,
H. C., & Kim, H. T. (2015). Journal of exercise
nutrition & biochemistry, 19(1), 11-18.
Palavras-chave: Depressão, Isolamento social,
Atividade física.
Apoio: FAPESP.
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Resumo do Trabalho em português:

Estudo do comportamento de parabenos em águas cloradas e avaliação
dos subprodutos formados
Viviane da Silva Carvalho*, Renata Colombo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
*viviane_gd02@hotmail.com
Objetivos
Avaliar o comportamento dos poluentes
metil e propilparabeno durante processo de
cloração das águas e identificar os subprodutos
formados.

cromatograma de íons totais (TIC) de uma das
frações. É possível observar a presença de
subprodutos que podem ser provenientes da
degradação e/ou da cloração das moléculas de
parabenos. A elucidação das estruturas destes
compostos está em fase de elaboração.

Métodos e Procedimentos
O estudo foi realizado utilizando-se
soluções aquosa de metil e propilparabeno
-1
(0,01 mgL ). Cada uma destas soluções foi
submetida ao processo de cloração com
diferentes concentrações de cloro livre (0,2; 0,8;
-1
1,4 e 2,0 mgL ), de acordo com intervalo
1
especificado em legislação . Os experimentos
foram realizados na presença e na ausência de
luz natural e em diferentes tempos reacionais
(30 min, 2 e 4 horas). Após cada tempo
reacional uma alíquota da solução foi coletada e
imediatamente analisada por cromatografia
líquida acoplada a espectrometria de massas
(LC-MS). As análises por LC foram efetuadas
em uma coluna C-18, utilizando água e metanol
(ambos com 0,01% de formiato de amônio)
como fase móvel. O modo de eluição foi o
-1
gradiente, fluxo de 0,6 mLmin e temperatura
0
do forno à 30 C. As análises por MS foram
realizadas no modo negativo, varredura ful scan
(m/z 100-800 Da). A temperatura da DL e
0
interface foram 250 e 400 C, respectivamente.

Resultados
Inicialmente determinou-se o tempo de
retenção, o íon molecular e a fragmentação do
metil e do propilparabeno. De acordo com a
Figura 1 o metilparabeno apresentou tempo de
retenção (tr) de 2,9 min com íon molecular m/z
151,1. O tr do propilparabeno foi 3,9 e seu íon
molecular m/z 179,2. Posteriormente foram
analisadas as soluções submetidas as citadas
condições reacionais. A Figura 2 apresenta o

Figura 1: TIC e espectro de massas da solução metil
e propilparabeno.

Figura 2: TIC da solução clorada de propilparabeno
-1
(0,8 mgL de cloro livre, 30 minutos de reação e
presença de luz) e espectro de massas do composto
1.

Conclusão
Os experimentos realizados mostram
que na presença de cloro (em concentrações
aplicáveis as águas de abastecimento), os
poluentes metil e propilparabeno reagem
formando novos compostos.
1

Referências bibliográficas

Ministério da Saúde. Portaria nº 2914, de 12
de dezembro de 2011.

Palavras-chave: parabenos, cloração, águas.
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Resumo do Trabalho em português:

Um pouco da história do surgimento dos números, da matemática e
como essa história pode colaborar no ensino de matemática.
Lais Santana da Silva/Orientadora: Rosana R. S. Vargas
Escola de Artes Ciências e Humanidades /Universidade de São Paulo
e-mail: lais.santana.silva@usp.br

Objetivos
Estudar alguns fatos da História da Matemática
relacionados com o surgimento dos Números e
da Contagem.
Propor, fundamentado em práticas e operações
antigas, aplicações para o Ensino de
Matemática e Ensino dos Números através de
oficinas experimentais.

Métodos e Procedimentos
A pesquisa em questão é uma pesquisa
bibliográfica, na qual são feitas análises e
leituras de livros e artigos a fim de propor
práticas e operações matemáticas e de
contagem primitivas para o Ensino de
Matemática. Semanalmente são efetuadas
reuniões com a Orientadora para discussão do
tema e das leituras feitas. Esse estudo tem a
finalidade de obter e adquirir informações
necessárias para a confecção de oficinas de
aplicações de métodos matemáticos e de
contagem.

Resultados
A história da matemática está intimamente
ligada à história da humanidade. Ela
desenvolveu-se a partir de necessidades do
homem em saber a quantidade, resolver
problemas administrativos e de subsistência e,
sobretudo, à organização da sociedade.
Nos livros atuais vemos uma reprodução da
matemática que foi produzida há bastante
tempo, porém ainda se fala que a matemática é
muito abstrata e para torná-la mais concreta
pede-se para inserir o ensino de conceitos

matemáticos em contextos cotidianos. Com
base nos estudos sobre a História da
Matemática e da História dos Números, pôdese verificar a importância de tais assuntos para
serem aplicados aos alunos nas escolas. Os
conteúdos históricos podem promover uma
melhor contextualização e podem gerar uma
maior compreensão de conceitos matemáticos
aos alunos.

Conclusões
Conclui-se que a as necessidades do dia a dia
fizeram com que o homem desenvolvesse a
matemática. A contagem por correspondência
possibilitou ao homem contar sem ao menos
saber números e assim deu-se o surgimento
desses, fazendo-se, de uma maneira geral, que
cada número correspondesse à um valor.
Apresentar a história dos números e da
matemática pode proporcionar aos alunos uma
maior compreensão da matemática pois a
contextualiza e a torna mais concreta, o que
torna o ensino mais eficaz.

Referências Bibliográficas
EVES, H. Introdução à História da Matemática.
Tradução de Hygino Hugueros Domingues.
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2002.
IFRAH, GEORGES. Os números: a história de
uma grande invenção. 11.ed. São Paulo:
Globo, 2005. p. 367.
JÚNIOR, TRUMAN JOSÉ VIEIRA. O Ensino de
Sistemas de Numeração por meio da História
da Matemática. Vila Velha, ES: Revista
Faculdade Cenecista de Vila Velha, 2010, n.4,
p.113-118.
ROQUE, TATIANA. História da matemática:
uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas.
Rio de Janeiro: Zahar, 2012. p. 511.
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Resumo do Trabalho em português:

Álgebra Linear: Algumas Aplicações em Ciências da Natureza
Aluno: Otávio Alves Mattos; Orientadora: Rosana R. S. Vargas
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
otavio.alves.mattos@usp.br

Objetivos
Estudar os principais temas das disciplinas de
Ciências da Natureza e Matemática e suas
Tecnologias que possuem aplicações da
Álgebra Linear: Balanceamento de Reações
Químicas, Genética (Cadeias de Markov),
Grandezas Físicas Vetoriais. Além disso,
desenvolver um material didático para o ensino
de sistemas lineares.

Métodos e Procedimentos
Para o estudo da Álgebra Linear foram
utilizados livros com a teoria dos requisitos
necessários para estudar as aplicações. As
aplicações foram estudadas a partir de livros,
artigos, dissertações e internet. As bases legais
e os parâmetros curriculares nacionais e do
Estado de São Paulo foram consultados na
internet.

Resultados
DISSOLUÇÃO DO VIDRO EM HF; [BOLDRINI]
xHF + ySiO2 → zSiF4 + wH2O
O
sistema
de
equações
lineares
correspondente à equação balanceada é:

[1]
Realizando as operações elementares sobre as
linhas da matriz aumentada, obtemos a
seguinte matriz:

Probabilidades de Transição [BOLDRINI]. Essa
matriz, que denominamos de T, indica a
probabilidade de um fenômeno inicial
localizado na coluna j se transformar ou
permutar em um fenômeno final localizado na
linha i de T.
A partir da leitura [FIORENTINI] foi possível
perceber que os materiais concretos e jogos no
ensino de matemática são uma alternativa para
tornar o processo ensino-aprendizagem mais
efetivo. Porém, eles não devem substituir os já
comprovados métodos de ensino tradicional. E
sim, auxiliar o professor no desenvolvimento da
autonomia dos alunos no processo de ensinoaprendizagem.

Figura 1: Kit da oficina sobre Sistemas Lineares

Conclusões
O estudo das possíveis aplicações de Álgebra
Linear para resolver problemas diversos de
Ciências da Natureza se mostrou muito eficaz
após o domínio dos requisitos teóricos.
Conforme foi-se avançando no referencial
teórico, maior foi o número de aplicações
encontradas que evidenciam o caráter
multidisciplinar da matemática e das Ciências
Naturais.

Referências
[2]
Nesse caso, a solução do sistema (2w, ½ w, ½
w, w) é paramétrica. Ou seja, qualquer valor
que substituirmos em w gera uma 4-upla do
sistema que satisfaz a reação. Para w = 2,
temos: 4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O.
A aplicação da Álgebra Linear, em genética, é
possível graças ao conceito de Matriz das

BOLDRINI, José Luiz, et al. Álgebra linear. São
Paulo: Harper & Row do Brasil, 1978. 328 p.
CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H. H.; COSTA,
R. C. F. Álgebra linear e aplicações. 4. ed. São
Paulo: Atual, 1983. 332 p.
Apoio: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP
Palavras-chave: Aplicações, Álgebra, Ciências.
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Resumo do Trabalho em português:

Inovação na identificação de risco de internação e acompanhamento de idosos
assistidos em Pronto Socorro
Cleide Nascimento e Beatriz Ozello
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
cleide.nascimento@usp.br

Objetivos
Este estudo teve como objetivos: aplicar a
escala ISAR e selecionar idosos em riscos de
internação.

Métodos e Procedimentos
Essa pesquisa é do tipo design science
research e está sendo realizada no Pronto
Socorro (PS) do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo. A amostra é
constituída por 60 pacientes com idade igual
e\ou superior a 60 anos. Para a coleta de dados
utilizamos um instrumento composto por uma
parte de identificação com os dados
sociodemográficos e a escala Identification of
Seniors At Risk (ISAR).A ISAR possui seis
questões que podem ser respondidas pelo
próprio paciente, por familiares ou ainda, por
profissionais de diferentes especialidades. As
seis perguntas referem-se à necessidade
apresentada pelo paciente para atividades de
vida diária antes do momento da hospitalização,
se precisará de auxílio após a hospitalização,
problemas relacionados à acuidade visual,
problemas percebidos de memória, número de
hospitalizações no último semestre e número
total de medicações por dia. Estas perguntas
possuem respostas dicotômicas (sim/não) e
uma pontuação atribuída a cada resposta. A
pontuação a partir de dois representa que o
idoso em questão apresenta risco e mediante
tal
situação
algumas
sugestões
de
encaminhamentos
são
orientadas
pelos
autores. Dentre essas sugestões destacam-se a
notificação de familiares e do médico
responsável pelo paciente, a avaliação do

paciente idoso por profissionais especializados
e, por fim, a utilização de outra ferramenta para
seguimento SEISAR. Os idosos foram
entrevistados durante o atendimento no PS com
a escala ISAR e após a internação durante o
período de três dias, quinze dias, um mês e três
meses após a alta do pronto socorro. Os dados
serão analisados por meio do programa SPSS
versão 22. Os resultados serão apresentados
em forma de gráficos e tabelas.
Palavras-chave: Idoso, ISAR, SEISAR,
Pronto Socorro.
Apoio: Disciplina Monografia apresentada à
disciplina Metodologia de Pesquisa em
Gerontologia I - Orientação para TCC.

Resultados
17 pessoas pontuaram 3; 29 pessoas
pontuaram 4; 10 pessoas pontuaram 5, 4
pessoas
pontuaram
6,
totalizando
60
entrevistados, sendo 37 mulheres e 23 homens.

Conclusões
Consideramos que este estudo colaborará em
identificar idosos com risco de internações e
assim criar um plano de ação, para que os
idosos que necessitem do atendimento não
fiquem internados a melhoria das condições de
saúde dos idosos e assim, a diminuição da
procura pelo pronto socorro.

Referências
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Resumo do Trabalho em português:

DE QUE MANEIRA A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA PODE
AUXILIAR OS ESTUDANTES COM DIFERENTES TIPOS DE
APRENDIZAGENS?
André José de Oliveira
Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
-EACH - USP
andre.jose.oliveira@usp.brl

Objetivos

professores do curso de Licenciatura em

Inferir que tipo de ensino pode favorecer

Ciências da Natureza da Escola de Artes

diferentes

Ciências e Humanidades da Universidade de

Estilos

de

Aprendizagem

na

educação superior. Investigar os estilos de

São Paulo EACH – USP.

aprendizagem dos docentes do curso de

Também foi aplicado aos professores o Teste

Licenciatura em Ciências da Natureza, da

de

Escola de Artes Ciências e Humanidades da

desenvolvido originalmente por David Kolb,

Universidade de São Paulo – EACH USP, e

Customizado

observar se existe alguma

relação entre o

Carmem Rittner, através do Sistema online

Estilo de Aprendizagem do professor e suas

desenvolvido e comercializado pela OmRá

estratégias de ensino em sala de aula,

Technologies for a better life.

relacionando assim os estilos de aprendizagem

Resultados

dos docentes com a pratica educativa dos
mesmos.

Estilo

de
pela

Aprendizagem:
psicóloga

e

TEA

consultora

Dentre os professores que participaram da
pesquisa em questão, apenas 40% possui

Métodos e Procedimentos

formação pedagógica para ministrar aulas ou

O desenvolvimento do projeto é fundamentado

seja (Curso de Licenciatura).

na

qualitativa

Todos dos os professores que participaram da

(BOGDAN & BIKLEN, 1994) com análises

pesquisa, são professores experientes em sala

quantitativas e de natureza exploratória. A

de aula onde o professor que leciona menos

obtenção de dados foi realizada através da

tempo no ensino superior está dando aulas a

aplicação

06 (seis) anos, e o professor que Leciona a

metodologia

de

de

uma

pesquisa

entrevista

contendo

questionário baseado no Inventário de Estilos

mais tempo leciona a 15 anos.

de Aprendizagem, elaborado por David Kolb.

55% do docentes afirmaram que mudaram sua

Tal questionário será foi aplicado a a 10

maneira de ensinar, ou suas estratégias de
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ensino,11% afirmaram que não mudaram, e

Referências Bibliográficas

33% optaram por não responder essa questão.

BATISTA, G. A; SILVA, M. R. (2008). Estilos de
Aprendizagem Kolb. Cadernos da FUCAMP,

Conclusões

vol.7, num.7.
carater

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. (1994). Investigação

exploratório utilizando a ferramenta Teste de

qualitativa em Educação. Porto, Portugal: Porto

Estilo de Aprendizagem (TEA) que nunca

Editora.

tinha sido utilizada para o propósito de analisar

KOLB,

Estilo de Aprendizagem de docentes, ela tinha

learning. Englewood

sido utilizada apenas no mundo corporativo.

Prentice Hall.

Porém a utilização dessa ferramenta mostrou-

LIMA, A. I. B. A. O. (2007). Estilos de

se bastante eficaz, pois ao gerar um relatório

Aprendizagem segundo os postulados de David

completo de cada docente e ele tendo acesso e

Kolb: Uma experiência no curso de Odontologia

esse relatório, cada um pode conher-se melhor

da

no que se diz respeito de como ele aprente, e

Universidade do Oeste Paulista, Presidente

como prefere aprender, e que esse Edtilo de

Prudente, S.P.

Aprendizagem e essa Forma Preferencial de

OmRá Technologies for a better life. Manual do

aprendizagem, pode influenciar na maneira que

Sistema do Teste de Estilo de Aprendizagem

o docente ensina seus alunos, pois alguns

(TEA)

docentes irão passar um determinado conteúdo

MOREIRA,

para os alunos de acordo com a Forma

Aprendizagem Significativa a teoria de David

Preferencial

Ausubel. São Paulo: Centauro

A

pesquisa

foi

de

realizada

em

Aprendizagem

que

eles

D.

Unioeste.

(1984). Experiential
Cliffs,

New

Dissertação

M.A,

MASINI,

de

E.

Jersey:

mestrado.

S.

(1982).

possuem, e isso ocorre de uma maneira

MOREIRA,

M.A.

(2005).

Aprendizaje

incosciente, pois muitos dos docentes que não

Significativo

Crítico.

Indivisa,

Boletín

possuem

Estúdios e Investigación, nº 6.

formação

pedagógicas

ministram

aulas quase de uma forma instintiva, pois não
foi preparado

de

http://learningfromexperience.com/about/

para ser professor e sim

pesquisador, mas ao se deparar com um
relatório sobre seu estilo de aprendizagem,
relatório esse baseado em métodos cientificos,
os docentes puderam refletir nas suas praticas
pedagógicas, em como ensinam e em como
melhorar ainda mais.
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Resumo do Trabalho em português:

COSMÉTICOS VERDES: PERSPECTIVAS E DESAFIOS NO CONTEXTO
DA QUÍMICA VERDE
Camilla Custoias Vila Franca* e Helene Mariko Ueno**
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo
*camilla.franca@usp.br, **papoula@usp.br

Objetivo
Analisar o estado da arte sobre os cosméticos
verdes, destacando limitações e perspectivas
conceituais, regulatórias, fiscalizatórias e
sobre a análise de risco destes produtos em
relação aos cosméticos convencionais.

Métodos e procedimentos
Estudo de revisão da literatura, baseado em
pesquisa documental e na análise e
interpretação de publicações científicas, de
agências governamentais, de agências de
certificação de cosméticos orgânicos/naturais
e de outras instituições pertinentes.

Resultados
A química verde é definida como o arranjo de
processos e produtos químicos que reduz ou
elimina a utilização e/ou geração de
substâncias perigosas. Sobretudo a partir da
década de 1990, quando a química verde
surgiu como campo científico legítimo, foram
criadas diversas agências de certificação de
cosméticos orgânicos/naturais, já que, apesar
do mercado crescente, não existe uma
definição oficial e regulações específicas para
cosméticos verdes. Algumas destas agências
são BDIH, criado na Alemanha; Certech, no
Canadá; COSMEBIO e Ecocert, na França;
IBD, no Brasil; ICEA, na Itália; NATRUE e
COSMOS-Standard, na Bélgica; e Soil
Association, no Reino Unido. Estas agências
têm proposto definições para cosméticos
orgânicos/naturais; restrições quanto à sua
composição e/ou produção, por meio de listas
de ingredientes e processos proibidos; e
procedimentos
de
fiscalização,
principalmente auditorias in situ e testes de
laboratório. Contudo, a falta de harmonização
entre as diretrizes destas agências pode
gerar conflitos na definição dos cosméticos
verdes e entraves regulatórios/fiscalizatórios.
Assim, uma possível perspectiva para estes
produtos consiste em iniciativas de
harmonização destes padrões globalmente.
Quanto às perspectivas de análise de risco
toxicológico, ingredientes nocivos à saúde
humana e ambiental podem ser substituídos
por outros, mais seguros, já que muitos

produtos naturais e botânicos, por exemplo,
podem desempenhar diversos tipos de
funções em formulações cosméticas. Porém,
é necessário desenvolver abordagens de
avaliação da segurança destes substitutos e
avaliar sua eficácia.

Conclusões
Os cosméticos verdes representam uma
perspectiva de redução dos riscos à saúde
humana e dos impactos ambientais
provocados pelos cosméticos. Contudo, há
limitações
conceituais,
regulatórias,
fiscalizatórias e relacionadas à análise de
risco, além de barreiras econômicas,
comerciais, técnicas e sociais a seu
desenvolvimento e difusão. As universidades,
o setor governamental, o setor empresarial e
a sociedade devem somar esforços para
contornar
tais
limitações,
definindo
conjuntamente os aspectos relativos a estes
produtos mundialmente. Além disso, o debate
sobre o tema deveria suscitar reflexões sobre
os atuais padrões de produção e consumo e
questionar estereótipos de beleza, os quais
configuram-se como amplificadores dos
impactos da produção e consumo de
cosméticos.

Referências bibliográficas
COSMOS-Standard. Cosmetics organic and
natural standard. Version 2.0; 2013.
Fonseca-Santos B, Corrêa MA, Chorilli M.
Sustainability, natural and organic cosmetics:
consumer, products, efficacy, toxicological
and regulatory considerations. Braz J Pharm
Sci. 2015 jan/mar;51(1):17-26.
Matus KJM, Clark WC, Anastas PT,
Zimmerman
JB.
Barriers
to
the
implementation of green chemistry in the
United States. Environ Sci Technol.
2012;46:10892-10899.
Sahota A. Sustainability: how the cosmetics
industry is greening up. London: John Wiley &
Sons, Ltd; 2014.
USEPA. Green chemistry; 2014. Disponível
em: http://www2.epa.gov/green-chemistry.
Palavras-chave: Cosméticos verdes; Química
verde; Cosméticos.
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Resumo do Trabalho em português:

PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA POR RECURSO
FÍSICO INDIVIDUAL: REVISÃO DE LITERATURA

Julia Araujo de Andrade Lima, Maristela Belletti Mutt Urasaki
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo
juju17araujo@gmail.com, mari.urasaki@usp.br

Objetivos
É de grande importância elevar os níveis de
conhecimento da população em relação a
proteção solar por vestimenta, tendo em vista
que este recurso auxilia de modo seguro na
proteção da pele contra agravos decorrentes da
radicação ultravioleta1,2. Objetivo: realizar
revisão da literatura sobre fotoproteção por meio
de vestimenta.

Métodos e Procedimentos

importante na capacidade protetora, sendo os
mais espessos mais protetores;

Fonte: http://www.farbe.com.br/blog/protecao-uv-50/

Trata-se de uma Revisão Integrativa realizada
entre os meses de novembro de 2015 e
fevereiro de 2016. Compreendeu as publicações
científicas indexadas nas bases de dados
eletrônicas LILACS e WOS. Os critérios de
inclusão foram: estudos publicados a partir do
ano 2000 nos idiomas português, inglês e
espanhol; estarem disponíveis na íntegra. As
palavras de busca incluíram sinônimos de
vestimentas e radiação solar; todas as
combinações foram consideradas.

- Em 17 os autores abordam o papel dos
agentes químicos, lavagem de tecidos,
branqueadores
fluorescentes,
uso
de
detergentes e corantes absorvedores de UV e
branqueamentos ópticos como recursos que
influenciam no valor do UPF;
- Em 7 concordam que o tecido de poliéster
oferece boa proteção;
- Em 9 os autores apontam a diminuição no fator
de proteção do tecido por estiramento devido ao
uso;
- Em 10 foram observados que o tecido molhado
ou umedecido tem menor fator de proteção.

Resultados

Conclusões

- Foram encontrados 5149 artigos;
- Foram selecionados 71 após leitura dos títulos
e resumos e 36 foram analisados na íntegra.
- Em 3 artigos os pesquisadores consideram que
o tecido jeans promove alta proteção UV;
- Em 12 os autores afirmam que a cor do tecido
tem grande influência no nível de proteção UV,
sendo as cores mais escuras as mais protetoras;
- Em 7 os investigadores concordam que a
espessura do tecido desempenha papel

Existem tecidos que oferecem melhor proteção
ultravioleta do que outros a depender de
diversos fatores como cor, tipo de tecido,
espessura, grau de estiramento, lavagem e
adição de agentes químicos absorvedores de
ultravioleta.
Referências 1.Liu J, Zhang W. The influence of the
environment and clothing on human exposure to ultraviolet
light. Plos One. 2015; 10:14. 2. Almutawa, Fahad, Buabbas,
Hanan. Photoprotection Clothing and Glass Dermatologic
Clinics. 2014; 32: 439.
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Resumo do Trabalho em português:

Mapeamento da trajetória da gestante a Unidade Básica de Saúde

Joseane Mayara Almeida Carvalho, Natália Vukomanovic Molck, Priscila
Nelami Borges, Quézia Rebeca Silva Flores,Thalita Silva Araujo,
Orientadora: Eunice Almeida da Silva
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
eunice.almeida@usp.br
quezia.flores@usp.br

Objetivos

5- Apresentar os dados registrados aos
gestores das UBS;

1- Acompanhar as gestantes em sua trajetória:
6- Publicar os dados registrados e analisados

da residência à Unidade Básica de Saúde;

em

revistas

da

área

de

Saúde

da

2- Mapear a trajetória que a gestante faz para

Mulher/Obstetrícia e da área de Sistemas de

ir a pé à UBS, realizar o acompanhamento do

Informação.

pré-natal;
3-

Apresentar

os

dados

registrados

e

analisados para compor o projeto maior,
Avaliação de Risco na Acessibilidade de

Métodos e Procedimentos
- Acompanhar as gestantes de sua residência a
UBS ou vice-versa;

Gestantes;
- Medir as condições das vias de circulação de
4- Propiciar momentos reflexivos sobre a
temática com apresentação de seminários
pelos os alunos bolsistas;

pedestres,

seguridade,

sinalização

e

informações, de acordo com as regras da
ABNT (2004) e as definições de FERREIRA;
SANCHES (1998), SARKAR (1995), FRUIN
(1971), FERRAZ (2004);
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- Auxiliar nas Análises os dados registrados no

FERREIRA, M. A.; SANCHES, S. P.,

tablete para compor o projeto maior Avaliação

Avaliação do Conforto e segurança dos

de Risco na Acessibilidade de Gestantes

pedestres;

Anais

do

X

Congresso

Panamericano de Ingenieria de transito e
- Delimitar a cartografia da trajetória da

transporte; Santander, Espanha, 1998.

gestante, classificar de acordo com os atributos
encontrados;

FRUIN, J. J, Designing for Pedestrians: A
Level-of-Service

- Auxiliar na elaboração do artigo científico a
ser publicado em revista da área de Saúde
Pública, Saúde da Mulher/Obstetrícia e Saúde

Concept.

New

York

Metropolitan Association of Urban Designers
and

Environmental

Planners;

Highway

Research Record, nº 355, 1971.

Coletiva.
HOLLINGSWORTH,

D.R.

Maternal

metabolismo in normal pregnancy and
pregnaney complicated by diabete mellitus.

Resultados
Acompanhamos o trajeto entre a Unidade
Básica de Saúde Ermelino Matarazzo e as
residências de 98 gestantes que aceitaram
participar da pesquisa.

Clin. Obstet. Ginecol., v.28, p. 457, 1985.
IRELAND ML, OTT SM. The effects of
pregnancy on the musculoskeletal system.
Clin Orthop Relat Res. 2000;372:169-79.

Conclusões

NEME, B. Obstetrícia Básica. 3. ed. São

Referências Bibliográficas

Paulo: Livraria Sarvier, 2005. v. 1. p. 42-50.

ABNT, NBR-9050/2004, Acessibilidade de
Pessoas Portadoras de Deficiências à
Edificações,Espaço

Mobiliado

e

Equipamentos Urbanos, 2004.
FERRAZ, A. C. P.; TORRES, I. G. E.,
Transporte Público Urbano; São Carlos:
RIMA, 2004.

OKUNO E; FRATIN L. Desvendando a física
do corpo humano: Biomecânica. São Paulo:
Manole; 2003
SARKAR, S; Evaluation of Safety for
Pedestrian at Macro and Microlevels in
Urban Area; Transportation. Research
Record, 1995.
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VASCONCELLOS, E. A.,
políticas

públicas

análise

Transporte

das

urbano,

espaço e equidade. São Paulo: Annablume,
2001.
VULLO VJ; RICHARDSON JK; HURVITZ
EA. Hip, knee, and foot pain during
pregnancy and the postpartum period. J
Fam Pract. 1996;43(1):63-8.
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Resumo do Trabalho em português:

ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DE PARABENOS USANDO PROCESSOS
OXIDATIVOS E ANÁLISE MULTIVARIADA
Sylvia F. de A. Szterenfeld 1*, Renata Colombo2 e Marcos R. V. Lanza1
1
Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo
2
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo
*sylviaszterenfeld@iqsc.usp.br

Objetivos
 Estudar as melhores condições para a
degradação
dos
poluentes
metil
e
1
propilparabeno em água, utilizando processos
2
oxidativos .
 Determinar os subprodutos que se formam
durante a degradação destes compostos.

(a)

Métodos e Procedimentos
O estudo de degradação foi efetuado em reator
de vidro, acoplado a uma lâmpada UV-C (7 W)
e a um banho termostatizado (25ºC). Soluções
-1
de metil e propilparabeno (200 mL á 5 mgL )
foram submetidas a diferentes condições de
degradação, geradas através dos modelos de
planejamento fatorial e superfície de resposta.
As condições avaliadas foram: tipo de oxidante
(peróxido de hidrogênio ou hipoclorito de sódio);
modo de adição do oxidante (fracionado ou
totalmente no início da reação); concentração
do oxidante (0,01 a 1 mM); presença ou
ausência de catalizador (luz UV-C) e tempo de
degradação (10 a 60 min). A eficiência de
degradação de cada condição foi avaliada por
cromatografia liquida (CLAE-UV/DAD). Os
subprodutos formados durante o estudo tiveram
as suas estruturas elucidadas por cromatografia
liquida acoplada a espectrometria de massas
(LC-MS).

Resultados
Os modelos empregados mostraram que a
degradação mais eficiente ocorre utilizando 0,29
mM de hipoclorito de sódio, adicionado
totalmente no início da reação, com a presença
do catalizador (luz UV-C) e com 23 min de
reação. Sob estas condições são obtidos 98,98
e 99,61 % de degradação para o metil e
propilparabeno, respectivamente (Figura 1).

(b)
Figura 1. Gráfico dos Efeitos Principais(a) e da
superfície de resposta (b).

Sob estas condições não foram observados
subprodutos, porém sob outras condições
houve a formação de compostos de degradação
e/ou cloração, como metil e propilparabeno
monoclorados.

Conclusões
O hipoclorito de sódio combinado com luz UV-C
é um eficiente processo para a degradação de
metil e propilparabeno em águas contaminadas.
Em presença de cloro, sob condições não
controladas, tais compostos podem formar
subprodutos, como os derivados clorados.

Referências Bibliográficas
1

H. Yamamoto, I. Tamura, Y. Hirata. Aquatic
toxicity and ecological risk assessment of seven
parabens: individual and additive approach.
Science of the Total Environment, 102, 410-411,
2011.
2
C. Teixeira, W. Jardim. Caderno Temático
Volume 3 – Processos Oxidativos Avançados:
Conceitos Teóricos. Campinas, 2004.

Palavras-chave: parabenos, oxidação, águas.
Apoio: Pró-Reitoria de Graduação.
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Resumo do Trabalho em português:

O INFANTO JUVENIL FRENTE À QUESTÕES RACIAIS E DE GÊNERO
NOS QUADRINHOS
Lívia Cabral de Oliveira Rodrigues
Universidade de São Paulo
livia.rodrigues@usp.br

Objetivos
O objetivo dessa pesquisa foi analisar como o
público infanto juvenil se porta frente à
questões raciais e de gênero em histórias em
quadrinhos. Segundo na Calanzs na HQ podese perceber um estilo de autor cuja
personalidade imprima à obra sua visão de
mundo, mensagem pessoal e sutilezas
estéticas Procuramos avaliar como eles
recebiam informações machistas e racistas
inconscientemente. Buscou-se descobrir se
essas mensagens eram captadas ou passadas
despercebidas e como esse público reagia
frente às discussões

Métodos e Procedimentos
A pesquisa foi realizada na escola estadual
Arquiteto Luís Saia, com uma turma de alunos
com idade variada de 12 a 14 anos. Primeiro,
foi apresentado aos alunos vários quadrinhos
para que eles os analisassem e, em seguida,
todos juntos narraram uma história que
gostariam que se tornasse um quadrinho.
Uma vez que a narração estava completa, cada
aluno ficou responsável de desenhar um
quadrinho da história. Quando todos acabaram,
as partes foram unidas para contar a história e
discussões acerca das temáticas citadas foram
realizadas.

Resultados
Em um primeiro momento, eles conseguiram
captar apenas como cada um deles tinha
pensado no herói e outros personagens de
maneiras
diferentes.
Portanto,
foram
levantadas outras questões como “Por que

nenhum havia pensando em uma mulher?” e
“Por que nenhum havia pensado em um
negro?”. Uma vez que essas questões foram
colocadas em pauta, eles rapidamente
associaram seu comportamento ao que eram
submetidos pelos quadrinhos que liam.

Conclusões
Com a pesquisa, pode-se afirmar que as HQ's
têm sido uma das formas de perpetuar a
cultura e ideologia das classes dominantes.
Como na análise de que Ariel Dorfman faz do
Zorro, O Cavaleiro Solitário, um cowboy cujo
subordinado trata-se do índio Tonto e seu
doméstico cavalo Silver.
Em síntese, o público infanto juvenil apesar de
consciente da influência que recebem dos
quadrinhos que consumem ainda são
extremamente sensíveis inconscientemente de
mensagens racistas e machistas. E, apesar de
não apresentarem ideologias contrárias a da
indústria,
os
alunos
reproduzem
inconscientemente mensagens opressoras.

Referências Bibliográficas
CALANZS, Flávio. O marketing das histórias
em quadrinho: um modelo mercadológico como
segmentação de mercado do produto de
exportação da HQ autoral brasileira. Disponivel
online
Acesso
em
24/07/2016
DORFMAN, Ariel & JOFRÉ, Manuel. SuperHomem e seus Amigos do Peito. Rio de
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Resumo do Trabalho em português:

Financiamento Politico e Sub-representação da Mulher Negra
Eloya Porto da Rocha* e Wagner Pralon Mancuso
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*eloya.rocha@usp.br

Objetivos
O presente trabalho visa compreender como se
dá a sub-representação da mulher negra na
política brasileira a partir do financiamento
político. Ademais, busca saber se há subrepresentação entre os candidatos brancos a
deputado federal e estadual nas eleições de
2014, bem como saber se há subrepresentação de candidatas negras e
candidatos negros entre os partidos; se os não
brancos são subfinanciados; se as pessoas
mais instruídas recebem mais financiamento e
se os não brancos são subrepresentados entre
os eleitos.

Métodos e Procedimentos
No tocante ao levantamento e tratamento de
dados utilizamos dados fornecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) no Repositório de
Dados Eleitorais Realizamos o download dos
arquivos “Candidatos” e “Prestação de Contas
Final”, ambos referentes ao ano de 2014 no
referido sitio e em formato txt. Cada um dos
referidos arquivos foi incluído no programa de
estatística IBM SPSS Statistics 20 dando
origem a um banco de dados de cada arquivo.
Ambos os arquivos possuem dados dos
candidatos
a
presidente
da
república,
governador, senador, deputado estadual e
federal dos vinte e seis estados da federação e
do Distrito Federal. As colunas 1, 2, 3 e 4 do
arquivo “Prestação de Contas Final” foram
excluídas em virtude da composição de seus
dados não possuir grande relevância para o
presente trabalho. A primeira e a ultima coluna
no arquivo “Candidatos” também foram
excluídas por constar a data de inclusão dos
dados no sistema do TSE e o e-mail dos
candidatos, dados que não possuem grande
relevância para o nosso propósito.

são fatores chave para compreender a subrepresentação dos negros na politica brasileira.

Conclusões
A sub-representação da mulher na política é
evidente, entretanto a mulher negra é a mais
sub-representação. A sub-representação da
mulher negra faz com que grande parte da
população seja invisibilizada em termos de
representação
politica,
como
se
uma
significante parcela da população não existisse.
O financiamento político é fator chave para um
candidato ter sucesso eleitoral, e uma das
principais explicações plausíveis na literatura
discutida no presente trabalho para explicar os
motivos da sub-representação, portanto se a
mulher negra é sub-representação não
podemos ignorar uma possível ligação entre os
recursos que as candidatas negras recebem em
suas campanhas eleitorais.

Referências
SPECK,
W.
B.;
MANCUSO,
P.
W.
Financiamento, capital político e gênero: um
estudo de determinantes do desempenho
eleitoral nas eleições legislativas brasileiras de
2010 In 36º Encontro Anual da ANPOCS, 2012,
Águas de Lindóia
CAMPOS, A. L.; MACHADO, C. A cor dos
eleitos: determinantes da sub-representação
política dos não brancos no Brasil. Revista
Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 16, p.
121-151, janeiro-abril 2015
CAMPOS, A.L. O que afasta pretos e pardos da
representação política? Uma análise a partir das
eleições legislativas de 2014 In 39º Encontro da
ANPOCS, Caxambu, 2015.

Resultados
É possível inferir até o momento que o financiamento
politico e a questão de classe entre os candidatos

Palavras-chave: financiamento, subrepresentação, mulher negra
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Resumo do Trabalho em português:

Ferramentas para comparação de genomas
Giovani de Sousa Leite e Prof. Doutor Luciano Antonio Digiampietri
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
giovani.leite@usp.br

Objetivos
Muitas das comparações de genomas
são baseadas em apenas um gene. Além dos
problemas relacionados a anotações incorretas
de genes, muitas vezes não é possível
diferenciar espécies muito próximas utilizando
esse método. Por isso, neste projeto foram
especificadas e implementadas ferramentas
para comparação de genomas utilizando um
método mais robusto, baseado em todos os
genes dos genomas em comparação, a fim de
complementar as ferramentas já existentes.

proposto minimiza os problemas consequentes
de erros na anotação, sendo mais estável
quando comparado ao método que leva em
conta apenas um gene.
Além disso, com essa estratégia foi possível
diferenciar cepas de espécies bastante
próximas, como as três Xanthomonas oryzae
pv. oryzae, diferentemente do resultado obtido a
partir da ferramenta PhyML (análise baseada
apenas no gene 16S rRNA-processing protein
RimM).

Métodos e Procedimentos
A comparação entre os genomas desenvolvida
é realizada em duas etapas. Na primeira são
identificados os genes homólogos entre os
genomas, sob as restrições estipuladas pelo
usuário. O resultado dessa etapa é uma matriz
na qual as colunas representam os genomas e
as linhas as famílias de genes (agrupamentos
dos homólogos). A partir dessa matriz, na
segunda etapa é calculada a distância entre os
genomas. A distância significa a contagem das
diferenças da presença ou não de genes
homólogos entre os genomas, ou seja, quantas
vezes um gene de uma família está presente
em um dos genomas e não está no outro. O
resultado desta etapa é uma matriz quadrada
em que cada célula contém a distância entre o
genoma representado pela coluna e o genoma
representado pela linha. Utilizando o pacote ape
do R é possível montar a árvore filogenética,
baseada
nessa
matriz
de
distâncias,
apresentada na figura 1.

Resultados
As ferramentas foram testadas com quinze
genomas de bactérias do gênero Xanthomonas,
disponíveis no site do Centro Nacional de
Informações Biotecnológicas (NCBI).
Por considerar todos os genes de um grupo de
genomas em comparação, o método aqui

Figura 1: Árvore filogenética produzida

Conclusões
As ferramentas apresentadas nesse trabalho
fornecem não só dados relativos a comparação
de genomas utilizando de uma estratégia mais
robusta, como dados úteis para a identificação
da filogenia de novas espécies.

Referências
R. P. Ryan, F.-J. Vorholter, N. Potnis, J. B. Jones, M.A. V. Sluys, A. J. Bogdanove, and J. M. Dow.
Pathogenomics of xanthomonas: understanding
bacterium-plant
interactions.
Nature
Reviews
Microbiology, 9(5):344–355, 2011.
Palavras-chave:
Bioinformática.
Apoio: MEC/Sisu.
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Resumo do Trabalho em português:

Aquisição da escrita e de tradições discursivas: uma análise a partir de
mecanismos de junção contrastivos.
Larissa Carolina de Andrade (Fapesp proc.: 2015/02296-0)
Orientadora: Lúcia Regiane Lopes-Damasio
Faculdade de Ciências e Letras de Assis/UNESP
larissa932@hotmail.com

Objetivos

Desenvolvido no Grupo de Estudos sobre a
linguagem (GPEL/CNPq), este trabalho conjuga
o conceito de tradição discursiva (TD)
(KABATEK, 2006), com uma perspectiva da
aquisição da escrita (AE) (ABAURRE, 2002), a
partir dos mecanismos de junção (MJ)
(HALLIDAY, 1985, RAIBLE, 2001 apud
KABATEK, 2006) com acepção contrastiva. Seus
objetivos dividem-se em:
Geral: Descrever e analisar os MJs com
acepção de contraste, buscando identificar
possíveis reflexos de TDs e mesclas de TDs.
Específicos: (i) refletir sobre os aspectos
sintomáticos da junção na delimitação de TDs;
(ii) apreender os modos sintático-semânticos
pelos quais os sujeitos-escreventes codificam a
noção de contraste; (iii) observar a circulação
do sujeito pelas relações entre fala/escrita e
oralidade/letramento.

(iv) no que concerne às relações de parentesco
semântico; o contraste é frequentemente inferido a
partir da adição, estreitamente ligada às TDs em
que o texto se insere;
(v) no que tange às TDs e mesclas de TDs;
comprovou-se uma estreita relação entre
determinadas TDs e a relação de contraste via
parentescos semânticos (cf. a relação de
comparação em narrativas) e verificaram-se
mesclas indicativas da circulação do sujeitoescrevente pelas relações entre fala/escrita e
oralidade/letramento (CORRÊA, 2004).

Material e Procedimentos

100 textos (Banco de dados – GPEL)
produzidos por alunos do primeiro e segundo
anos do Ensino Fundamental Público. A análise
segue uma metodologia qualitativo-quantitativa
e subdivide-se em duas etapas: (i) análise das
TDs; (ii) análise bidimensional (dos eixos tático
e semântico) dos MJs.

Resultados

Os resultados da análise revelam:
(i) no que se refere ao eixo das relações táticas;
a opção dos escreventes foi, preferencialmente,
por construções paratáticas;
(ii) no que tange à escolha dos MJs; ficou
evidente a especialização do juntor mas, o que
corrobora sua prototipicidade;
(iii) no que diz respeito às relações semânticocognitivas: (1) ocorrência de – oposição (OP);
contra-argumentação (CA); restrição (RE);
diferença (DI); refutação/retificação (RR) e
compensação (CO); e (2) as categorias de OP e
CA são usadas com maior frequência;

Tabela 1: Frequência dos Mecanismos de Junção

Conclusões

A circulação dos sujeitos-escreventes pelo
oral/letrado e falado/escrito é oscilatória, pois,
verificou-se que a relação sujeito/linguagem
constitui-se em um processo heterogêneo e nãolinear. É nesse lugar em fazimento que os sujeitosescreventes vão (re)construindo sua relação com
a linguagem e (re)construindo seu modo escrito de
enunciar.

Referências bibliográficas
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Resumo do Trabalho em português:

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WETLAND CONSTRUÍDO NO TRATAMENTO
DE ÁGUAS CINZAS DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
Emerson de Lima Leal, José A. Avila
Prof. Dr. Marcelus A. A. Valentim (orientador)
Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Tatuapé
Emerson.lima10@hotmail.com, marcelus.valentim01@fatec.sp.gov.br

Objetivos

Resultados

Os “Wetland Construídos” (WC) são partes de
um sistema dimensionado e construído para o
tratamento de águas cinzas. O presente
trabalho apresenta uma proposta de sistema de
reuso de água da máquina de lavar roupa,
visando um tratamento “in loco”, de forma
natural e com baixo custo, reutilizando
materiais (galões de água), buscando gerar
água de reuso compatível para sua utilização
em vaso sanitário, irrigação e lavagem de pisos
e com potencial de armazenamento sem
adição de produtos químicos (p. ex. cloro).

O pH não sofreu grandes variações nos
“wetlands”. O sistema que apresentou maior
variação foi do carvão ativado que atingiu valor
médio próximo a neutralidade (pH= 7,06).
A partir da análise da condutividade elétrica,
verificou-se que o sistema que apresentou
melhor redução foi o com areia, que
apresentou 38,3% de redução.
Os sólidos totais apresentaram redução em
todos os sistemas. O que apresentou maior
diminuição deste parâmetro foi o sistema com
areia, indicando sua maior capacidade de
filtração em relação aos outros meios suportes,
atingindo em média uma redução de 33%.
Os
vegetais
cultivados
apresentam-se
visualmente em bom estado, todos estão
apresentando médio fenecimento das plantas e
brotação razoavelmente boa.

Métodos e Procedimentos
Os sistemas foram compostos por duas
máquinas de lavar roupas (localizadas em
casas distintas), e quatro módulos feitos com
galão d’ água reutilizados para o tratamento da
água cinza. Além disso, para a remoção dos
fiapos, foram utilizados mais dois galões d’
água, preenchidos com brita, que serviram
como pré-filtro antes da água ser lançada nos
wetlands. O efluente era controlado por uma
torneira, fixada a 5 cm da base. Foi colocada
uma camada de brita abaixo da torneira (para
facilitar a drenagem), seguida do substratobase na parte central do galão, e acima deste
uma camada de brita até a parte superior do
galão. A vegetação utilizada em todos os
sistemas foi a mini-papiro (Cyperus papyrus
'Nanus'). O sistema foi operado em batelada
com ciclo de 05 dias (TDH), aplicando-se 5,2 L
por ciclo do efluente.

Conclusões
Através dos resultados obtidos, pode-se
concluir, que um sistema in loco que tenha
areia lavada, carvão ativado e o mini-papirus,
poderá apresentar melhoria na qualidade da
água e ser utilizada no reuso não potável.

Referências Bibliográficas
VALENTIM, M. A. A. Desempenho de leitos
cultivados
(“constructed
wetland”)
para
tratamento de esgoto: contribuições para
concepção e operação. Campinas/SP: FEAGRI
– Faculdade de Engenharia Agrícola –
UNICAMP. 233 p. (Tese de Doutorado), 2003.
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Resumo do Trabalho em português:

Caracterização populacional de Euglossa truncata (Apidae: Euglossini)
por morfometria geométrica de asas.
Celso Barbiéri Jr; Tiago Mauricio Francoy
Escola de Artes, Ciências e Humanidades- Universidade de São Paulo
celso.barbieri@usp.br; tfrancoy@usp.br

Objetivos

as amostras das populações de Pedregulho,
Luíz Antônio e Matão.

Caracterizar morfometricamente as populações
de Euglossa truncata por morfometria
geométrica de asas para avaliar sua
variabilidade no Estado de São Paulo.

Métodos e Procedimentos
Foram utilizadas asas de espécimes de E.
truncata coletadas em: Gália (GA), Luís Antônio
(LA), Matão (MA), Pedregulho (PE), Jundiaí
(SJ), Ribeirão Preto (ST). Todas as asas foram
fotografadas e armazenadas em formato digital,
e receberam a marcação de 18 marcos
anatômicos (FRANCOY et al., 2012), plotados
nas intersecções das veias da asas anteriores
e 6 nas posteriores.
Após a marcação, Análises de Componentes
Principais, Análises de Variáveis Canônicas e
Análises Discriminantes foram realizadas com
o
auxílio
do
software
MorphoJ
(KLINGENBERG, 2011).

Resultados
O primeiro eixo canônico foi responsável por
explicar a variação de 44,39% dos dados,
enquanto o segundo eixo foi responsável pela
variação de 20,73% dos dados, em um total de
65,12%.
Ocorre uma sobreposição entre populações
analisadas. No entanto, no eixo 2 observa-se
que as populações de Jundiaí (SJ) e Matão
(MA) tendem a se separarem. Certamente
estes
ambientes
exercem
diferentes
pressões/influências no desenvolvimento das
populações de abelhas. Também pode-se
observar uma acentuada sobreposição sobre

Gráfico 1: Análise de variáveis canônicas

Conclusões
É possível inferir que há um fluxo gênico entre
as populações estudadas, o que tende a
homogenizar o formato das asas dos animais,
com uma tendência de separação entre as
populações de SJ (Mata Atlântica) e de MA
(Cerrado), possivelmente devido as diferenças
na vegetação dessas localidades que exercem
diferentes tipos de pressão seletiva sobre as
populações estudadas.

Referências Bibliográficas
FRANCOY et al. Integrated landmark and
outline-based morphometric methods efficiently
distinguish species of Euglossa (Hymenoptera,
Apidae, Euglossini). Apidologie, v. 43, n. 6, p.
609-617, 2012.
KLINGENBERG, Christian Peter. MorphoJ: an
integrated software package for geometric
morphometrics. Molecular ecology resources, v.
11, n. 2, p. 353-357, 2011.
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Resumo do Trabalho em português:

CLIMATÉRIO: métodos contraceptivos e preventivos de
doenças sexualmente transmissíveis
Autores:
Gabriela Souza Xavier; Luiza Santana Ferreira; Nataly de Moura Fatima;
Lucia Cristina Florentino P. Silva
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
OBSTETRÍCIA
E-m ail: gabriela.xavier.7@hotmail.com, luizaferreira10@live.com, natalymoura@outlook.com, lucris@usp.br

Objetivos
A pesquisa teve como objetivos: levantar o
perfil
socioeconômico-demográfico
das
mulheres atendidas em uma Unidade Básica
de Estratégia Saúde da Família e que se
encontram no climatério; analisar as práticas
contraceptivas
de
mulheres
climatéricas
atendidas
nessa
unidade
quanto
à
contracepção
e prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis (DST); conhecer a
percepção dessas
mulheres
sobre sua
sexualidade no climatério; compreender os
motivos que sensibilizam as mulheres, no
período do climatério, a utilizar métodos
contraceptivos e preventivos de DST.
Métodos e Procedimentos
Trata-se de um estudo quantitativo do tipo
transversal e descritivo, cuja amostra foi de 62
mulheres com idade entre 40 e 50 anos,
variação de idade que abrange a fase da
transição menopausal (37 aos 46 anos) e a
perimenopausal(46 aos 50 anos), fases
consideradas climatéricas. A coleta ocorreu no
I semestre de 2016, através de instrumento
constituído por perguntas abertas e fechadas.
A análise utilizou amostra por conveniência.
Resultados
Os resultados mostraram que a maioria das
mulheres participantes era casada, católica,
com ensino fundamental incompleto. A grande
maioria conhecia os métodos contraceptivos e
faziam
uso,
preferencialmente,
métodos
irreversíveis. Além de possuírem uma vida
sexual ativa, também sabiam como prevenir
DST.

Conclusões
Os resultados deste estudo apontaram a
necessidade de investimento em ações de
informação e comunicação para a população
feminina de forma contínua, especialmente a
climatérica, com foco além do início da vida
sexual. Nesse contexto, os profissionais de
saúde podem intervir e/ou colaborar na
tentativa de exceder percepções errôneas,
preconceituosas e excludentes dessa fase da
vida, apropriando-se da educação em saúde
como uma estratégia que pode envolver as
mulheres e até mesmo seus parceiros na
compreensão
desse
processo
e
no
desenvolvimento de um novo olhar sobre essa
fase da vida da mulher. Portanto, o climatério
pode ser conduzido sob uma ótica inovadora
para as mulheres que estão nessa fase: um
momento de renovação, de novos sonhos e de
um excitante recomeçar.
Referências
1. Alves ERP et al. Climatério: a intensidade dos
sintomas e o desempenho sexual. Texto contexto
- enferm.[periódico na internet]. 2015; 24 (1): 6471. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/tce/v24n1/pt_0104-0707tce-24-01-00064.pdf. Acesso em: 10 jun 2015.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Manual de atenção à
mulher no climatério/menopausa. Brasília (DF):
MS; 2008.
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Resumo do Trabalho em português:

Indicadores sociais sobre o município de São Paulo: a experiência
de composição de um banco de dados com base nos censos IBGE
2000 e 2010
Thiago Phillip Gomes Miranda Felipe
Escola de Artes, Ciências e Humanidade/ USP Leste
thiago.felipe@usp.br

Objetivos

Resultados

O objetivo deste trabalho de pesquisa foi
identificar e comparar os diferentes
indicadores educacionais e sociais entre as
subprefeituras do município de São Paulo,
no período entre 2000 e 2010. A expectativa
é que este estudo possa contribuir para a
qualidade da ação pública em nível das
subprefeituras da cidade auxiliando na
avaliação e na formulação de políticas
públicas.

Os resultados se constituem em um banco
de dados com mais de 300 variáveis sobre
as condições de vida da população relativas
à diversas dimensões da vida coletiva que
incluem informações sobre a renda, o nível
educacional e a infra-estrutura pública que
julgamos pertinentes para avaliar as
condições sociais e educacionais entre as
subprefeituras. Entre elas, destacam-se as
informações sobre número de inscritos e
aprovados na Fuvest por subprefeituras,
bem como as matrículas no Centro Paula
Souza (ETECs e Fatecs).

Métodos/Procedimentos
Os procedimentos metodológicos incluíram a
consulta a diversas fontes de estatísticas
públicas com o objetivo de atualizar um
banco de dados sobre os indicadores sociais
e educacionais das subprefeituras de São
Paulo, inserindo em especial as estatísticas
de 2000 possibilitando a comparação
sistemática, sobretudo dos indicadores
educacionais entre 2000 e 2010. Também foi
feito o agrupamento de dados disponíveis
por distritos para dados organizados por
subprefeituras, cálculo de porcentagens,
atualização e/ou revisão/correção de dados
estatísticos do banco de dados anterior. As
principais fontes de dados consultadas foram
o Infocidade, a Fundação Seade e a Rede
Nossa cidade que trazem dados estatísticos
baseados nos Censos populacionais do
IBGE
e
de
diferentes
registros
administrativos (DataSus, Secretaria de
segurança Pública, etc). Ao longo deste
trabalho foram acrescentadas algumas
variáveis novas, em especial, relativas à
dimensão do meio ambiente (disponibilidade
de parques públicos, área verde por
habitante, etc). Por fim, foi feito um trabalho
de organização e padronização do banco de
dados, bem como a produção de um
documento com a legenda e as fontes das
variáveis (links e planilhas do Excel).

Conclusões
Através desse estudo foi possível fazer a
análise de indicadores sociais que obtiveram
uma melhora ou piora na comparação 20002010 como, por exemplo, a quantidade de
pessoas sem instrução ou com ensino
fundamental incompleto diminuiu o que
caracteriza uma melhora e a quantidade de
pessoas com mais de 5 salários mínimos
que diminuiu o que caracteriza uma piora. As
discussões pertinentes foram detalhadas no
estudo como, por exemplo, uma tendência
de melhora em boa parte das subprefeituras,
mas que não se tornou unânime no
município e a questão salarial, por exemplo,
discutindo que a quantidade de salários
mínimos pode ter diminuído como dito
acima, entretanto o valor absoluto aumentou
entre outras discussões.

Referências Bibliográficas
DINI, Nádia Pinheiro; FERREIRA, Maria
Paula; TORRES, Haroldo da Gama, 2003 /
JANUZZI, Paulo de Martino, 2005 /
SANTAGAGA, Salvatore,1993.
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Resumo do Trabalho em português:

Gênero e escola: reflexões sobre a percepção dos professores
Jordana Carnicelli* e Mariana Arruda
Orientadora: Juliana P. Rodrigues
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
jordana.carnicelli@usp.br*

Objetivos
O
objetivo
principal
foi
analisar
o
comprometimento e as ações da escola,
principalmente no que se refere ao trabalho dos
professores, no trato da identidade de gênero
das crianças que cursam o quinto ano do
ensino fundamental. Como objetivo específico
levantou-se as atividades desenvolvidas pelas
crianças na escola; investigou-se entre
professores do quinto ano, no cotidiano da
escola, a ocorrência de situações de
disputas/conflitos entre meninos e meninas no
que se refere às questões de gênero; verificouse a existência de legislação, políticas e/ou
diretrizes voltadas para a conscientização e
combate à discriminação de gênero entre as
crianças e, por fim, analisou-se como a escola
observada lida com situações decorrentes do
patriarcado/machismo.

Métodos e Procedimentos
A pesquisa de natureza qualitativa, contou com
levantamento de dados em uma escola
estadual localizada na Zona Leste de São
Paulo,
com
pesquisa
documental
e
bibliográfica. O método utilizado foi baseado no
método hipotético-dedutivo, buscando falsear
aquilo que foi previamente determinado (GIL,
2008). Os dados foram coletados por meio da
aplicação de um roteiro de entrevista
semiestruturado entre professores(as) e
coordenadores(as) da escola em questão.

Resultados
Com base nos dados coletados com os 4
professores investigados, concluímos que não
há de fato uma diretriz na escola abordando o
tema gênero, embora esse assunto faça parte
dos Parâmetros Curriculares Nacionais e
outros documentos orientadores da escola.

Além disso, nota-se nas respostas dos próprios
professores que estes não demonstraram boa
compreensão do termo gênero, muitas vezes,
confundindo-o com homossexualidade. Quanto
aos conflitos, houve relatos sobre a existência
de desentendimentos entre os estudantes
decorrentes da discriminação de gênero e do
machismo e sobre a dificuldade de lidar com
esses conflitos.

Conclusões
Em relação ao objetivo principal afirmamos,
com base na bibliografia estudada e nos relatos
dos professores, que o trabalho desenvolvido
na escola ainda é insuficiente, uma vez que
não há diretrizes específicas para o trato do
tema gênero de modo a auxiliar os professores
no que se refere ao trabalho contínuo de
conscientização dos estudantes ou de
estratégias de mediação dos conflitos
cotidianos. Além disso, alguns professores
demonstraram, ou mesmo assumiram a falta de
preparo deles próprios para fazer tal
abordagem.

Referências Bibliográficas
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais
(5ª a 8ª séries). Ministério da Educação.
Secretaria de Educação Básica: Brasília, 1998.
GIL, A. C.. Métodos das ciências sociais. In:
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de
pesquisa social. São Paulo: Editora Atlas;
2008.
MENEZES, M. P. A discriminação de gênero na
escola. Revista Fórum. Itabaiana: Gepiadde,
ano 7, v. 13, p. 143-156, jan./jun. 2013.
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Resumo do Trabalho em português:

Uso do acelerômetro e giroscópio no monitoramento de movimento:
Uma avaliação comparativa por meio de unidade inercial e Smartphone
Beatriz de Araujo Antonio, Thiago Toshi Teruay, Luis Mochizuki
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, USP
beatriz.araujo.antonio@usp.br / mochi@usp.br

Objetivos
Instituições de saúde tem observado a
importância
da
promoção
da
saúde,
especialmente em grupos de alto risco.
Aparelhos móveis com sensores de movimento
podem ser ferramentas válidas e viáveis para
monitorar o sistema músculo-esquelético O
presente
trabalho
compara
dados
de
aceleração da central Inercial com o
Smarpthone
durante
a
execução
de
agachamento.

Tabela - Valores médios e desvio padrão (DP) índice de correlação cruzada R da
relação dos quaternions e rotações medidos no celular e na central inercial no teste
de agachamento simples. Esses valores estão apresentados por teste (#1 a #5) e
valor médio. Quaternion x é a rotação em torno do eixo perpendicular a tela do
celular. Quaternion y é o eixo transverso do celular. Quaternion z é o eixo sagital
do celular. Quaternion w é a quantidade escalar de rotação do celular. Rotação é
rotação total do celular.

Métodos e Procedimentos
Para medir o movimento da coxa, usamos uma
central inercial (XSens, XSens, North Amaerica
e um smartphose (Iphone, %, Apple Inc.). Uma
mulher realizou 5 agachamentos sem carga
externa. Usamos a análise de correlação
cruzada para sincronizar os sinais de ambos os
sensores Foi calculado o índice de correlação
cruzada R entre as curvas dos quartenions do
dispositivo com a central inercial bem como o
2
coeficiente de determinação R .

Resultados
Observamos alta associação entre os
instrumentos para os eixos Z (sagital), W (eixo
livre) e rotação. O eixo Z corresponde ao eixo
sagital do dispositivo. Quartenion w é a
quantidade escalar de rotação do dispositivo e
rotação corresponde à rotação total do celular.
Os quartenions funcionam com sensores
magnéticos mais comuns para estimar rotação
1
e orientação de um corpo rígido .

Conclusões
Os dados do smartphone tiveram alto grau de
semelhança em relação aos dados da central
inercial. O monitoramento de movimento
dinâmico pode ser usado com foco na
promoção da saúde, diagnóstico de problemas
2
de saúde e identificar variáveis como postura,
equilíbrio e déficit de atividade física. A
aplicabilidade em qualquer cenário e o baixo
custo facilita o uso em âmbito profissional.

Referências Bibliográficas
1. Renaudin V, et al. Magnetic, acceleration fields and
gyroscope quaternion-based attitude estimation with
smartphone sensors for indoor pedestrian navigation.
Sensors; 2014; ISSN 1424-8220, 14: 22871.
2. del Rosario MB, Redmond SJ, Lovell NH. Tracking the
evolution of smartphone sensing for monitoring human
movement. Sensor, ISSN 1424-8220; 2015; 15(5): 18902.
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Resumo do Trabalho em português:

Descrição e delimitação molecular de uma nova espécie de planária
terrestre (Platyhelminthes, Tricladida) brasileira de Cratera
Ana Paula Goulart Araujo1, Marta Álvarez-Presas2, Marta Riutort2 &
Fernando Carbayo1
1

EACH – Universidade de São Paulo, 2 Universitat de Barcelona
E-mail: ana.goulart.araujo@usp.br

Objetivos
Descrever e delimitar molecularmente uma
nova espécie de planária terrestre brasileira, do
gênero Cratera Carbayo et al, 2013, do Parque
Nacional da Serra da Bocaina, SP.

espécimes sempre constituíram um grupo
monofilético (Cratera sp. 3, na Fig. 2), que está
aninhado num clado composto por todos os
membros de Cratera. Os altos valores de
Bootstrap e probabilidade posterior sustentam
a monofilia da espécie.

Materiais e métodos
A morfologia interna dos cinco espécimes
estudados foi descrita através da análise de
cortes histológicos com o auxílio de um
microscópio óptico. As relações filogenéticas
foram inferidas com os critérios de Maximum
Likelihood e Inferência Bayesiana a partir de
cinco genes, um mitocondrial (COI), e quatro
nucleares (18S, 28S, EF e Tnuc813) destes
espécimes e de oito espécies do gênero e três
espécies como grupo externo.

Fig. 1. Vista dorsal de um animal vivo (esq.) e corte
histológico sagital da papila peniana e sua cavidade (dir.).

Resultados
A espécie apresenta as características do
gênero. Corpo com 65 mm de comprimento
(Fig. 1). Átrio feminino funiliforme. Vesícula
prostática extrabulbar. Papila peniana com
enorme cavidade interna.
Todas as árvores filogenéticas baseadas nos
dados de cinco genes (825 pares de bases [bp]
para COI, 612 pb para o EF, 1277 pb para o
28S, 18S 1495 pb para 606 e para Tnuc813) e
no conjunto de dados concatenados mostram
topologias semelhantes. Nas árvores, os cinco

Fig. 2. Árvore filogenética de inferência Bayesiana obtida a
partir dos cinco genes concatenados. Valores dos nodos:
probabilidade posterior.

Conclusões
A enorme cavidade peniana, única em tamanho
entre os representantes do gênero, e a
congruência entre morfologia e as análises
moleculares apoiam a delimitação dos cinco
espécimes como uma nova espécie.

Referências bibliográficas
Carbayo F, Álvarez‐Presas M, Olivares CT,
Marques FPL, Froehlich EM, & Riutort M. 2013.
Zoologica Scripta 42: 508-528.
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Resumo do Trabalho em português:

Novas Arquiteturas Pedagógicas com Design Thinking
Milena Domingues e Vitoria Terzian
Orientadora: Maria Luisa Trindade Bestetti
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP. Brasil.
milena.dmgs@gmail.com
vitoria.terzian@gmail.com

Objetivos
O objetivo principal foi definido pela
disseminação de técnicas não formais de
educação, que têm como pilares a inovação, a
criatividade e a empatia com o usuário, dirigido
aos colaboradores das Fábricas de Cultura da
Zona Leste do município de São Paulo, geridos
pela Organização Social Catavento. Dentre os
objetivos
específicos,
destacaram-se
o
desenvolvimento coletivo de personas e
cenários que ilustram o público-alvo das
Fábricas de Cultura e suas respectivas
realidades; a prototipação de soluções para as
questões levantadas; a análise da interação
entre os diversos atores responsáveis pelas
possíveis mudanças apontadas; a verificação do
conhecimento dos educadores sobre a
existência de metodologias colaborativas e suas
aplicações,
análise
dos
impactos
na
receptividade e na implantação de novas
arquiteturas pedagógicas com base no Design
Thinking.

Métodos e Procedimentos
O projeto de extensão contou com a realização
de três oficinas de sensibilização para pensar
design através de metodologias colaborativas,
utilizando materiais diversos a partir de
atividades teóricas e práticas em equipes
multidisciplinares,
formadas
pelos
colaboradores convidados das Fábricas de
Cultura da Zona Leste bem como alguns
funcionários mais diretamente ligados à gestão
da OS Catavento. Com relação ao
procedimento, ao longo das oficinas as equipes
desenvolveram projetos a partir de demandas
sugeridas e levantadas por eles mesmos. No
final de cada encontro eram feitas discussões
acerca dos resultados obtidos em cada uma
das etapas do processo. O método das oficinas

embasou-se na abordagem inovadora do
Design Thinking. Foram coletados dados entre
os diferentes atores presentes, através da
aplicação de questionário semiestruturado.

Resultados
Como produto das oficinas se obteve a criação
de três ideias inovadoras para as Fábricas de
Cultura, que buscam o impacto positivo sobre os
funcionários, os aprendizes e seus familiares, de
modo a ocasionar melhorias no desempenho da
organização. São elas: o Café Cultural, Caderno
do João e uma atividade lúdica de
sensibilização.

Conclusões
A partir da experiência obtida com a realização
das três oficinas, é possível afirmar que os
educadores culturais avançaram no que diz
respeito ao acolhimento a novas propostas de
metodologias colaborativas e que, ao se
apropriarem da ideia do Design Thinking,
desenvolveram e aplicaram o entendimento
sobre empatia entre eles mesmos.

Referências Bibliográficas
ECHOS, Escola Desing Thinking; Mini Toolkit
Desing Thinking.
FÁBRICAS
DE
CULTURA.
http://www.fabricadecultura.org.br

In:
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Resumo do Trabalho em português:

IDENTIFICANDO A PRAXEOLOGIA DE ATIVIDADES DE CAMPO:
ESTUDO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES.
Fausto de Oliveira Gomes
Faculdade de Educação/Universidade de São Paulo
fausto.gomes@usp.br

Objetivos
Nesse trabalho buscamos responder a
pergunta: como estão estruturados os
processos de estudo de práticas científicas
escolarizadas em atividades de campo? Para
isso nos apoiaremos na teoria antropológica do
didático que localiza o didática dentro do
conjunto das atividades humanas e, por isso,
permite descreve-la em termos de praxeologia
(BOSCH e GASCÓN, 2014). Nesta pesquisa,
analisamos e descrevemos a organização
praxeológica das alunas na resolução da
atividade de campo proposta no âmbito da
formação de professores do curso de
pedagogia da FEUSP especificamente, na
disciplina Natureza, Cultura Científica e
Educação. Identificamos as técnicas acionadas
pelas alunas para resolver as tarefas e tipos de
tarefas propostas na atividade.

Métodos e Procedimentos
Acompanhamos um grupo de alunas durante a
realização de uma das atividades realizada na
Ilha de Anchieta, no litoral de São Paulo. Essa
atividade consiste em uma pesquisa científica
escolarizada na qual se estima a
biodiversidade da ilha Anchieta, litoral de São
Paulo, por contagem de morfotipos em uma
parcela de tamanho fixo localizada
aleatoriamente ao longo de uma trilha. Todas
as ações do grupo foram registrada em vídeo
no qual identificamos as técnicas acionadas
pelas alunas nos momentos em que elas
entram em contato com o objeto a ser
aprendido. As tarefas e tipos de tarefas foram
localizadas no caderno de campo que
acompanhou a atividade.

Resultados
Apresentamos, como exemplo, na tabela 1, o
conjunto de técnicas (τ) acionadas pelas alunas

para cada tarefa (t) proposta e a tecnologia
alcançada que foi explicitada no vídeo pelo
grupo de alunas.
Tipo de
Tarefa (T)
Levantar a
diversidad
e de
vegetais
presentes
em uma
parcela de
0,64m2
(80cm x
80cm)

Tarefa (tn)
t3= A partir
das
características
morfológicas, definir os
morfotipos
(m) que
ocupam a
área
amostrada
.

Técnica (τ) Tecnologia
Reconhece o
formato da
folha e o
tamanho da
planta como
caracter
diagnóstico
do morfotipo
e identifica
comparando
diretamnte os
indivíduos
amostrados

Indivíduos
que
possuem
as mesmas
características são
agrupados
como
sendo da
mesma
espécie

Tabela 1: Organização Praxeológica das alunas

Conclusões
A ação das alunas (técnicas) sobre o objeto
com o intuito de aprender algo compreende o
que Chevallard (2012) chama de estudo. No
registro que foi feito, as alunas, ao buscarem
justificativas e explicações para o que estavam
fazendo, atingem a tecnologia, no sentido
adotado pela teoria, da atividade realizada.

Referências Bibliográficas
BOSCH, M. e GASCÓN, J. Introduction to the
Antropological Theory of the Didactic (ATD). In:
BIKNER-AHSBAHS, A. e PREDIGER, S. (eds.)
Networking of Theories as Research Practice in
Mathematics Education. Cham, Switzerland:
Springer Advances in Mathematics Education
Series, 2014, p.67-83.
CHEVALLARD, Y. Teaching Mathematics in
Tomorrow’s Society: A Case for an Oncoming
Counter Paradigm. In CHO, S. J. (ed.), The
Proceedings of the 12th International Congress
on Mathematical Education, 2012. pp. 173-187.
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Resumo do Trabalho em português:

O uso do rock na reflexão sobre o Ambiente
Carlos H. A. Ferreira* e Cecilia Prior Fuga
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*carlos.henrique.ferreira@usp.br

Objetivos
Nosso objetivo é utilizar as canções e
videoclipes para debater questões referentes à
exploração espacial e conceitos da ciência,
além das suas relações com a sociedade, arte,
ambiente
e
contextos
histórico-culturais;
construindo assim, um ambiente que possibilite
a construção de diálogos, debates e reflexões a
cerca da ciência, possibilitando também uma
interdisciplinaridade na Educação. Este projeto
específico acontece em escolas públicas
carentes da região leste da cidade de São
Paulo; sempre buscando agregar a ciência ao
conteúdo já oferecido por essas escolas. Essa
demanda de tempo integral é uma ótima
oportunidade de ampliação das diversas
atividades que podem ser oferecidas (CASTRO;
LOPES, 2011). O projeto RITA explora o
universo das canções com a temática espacial,
principalmente das canções lançadas nas
décadas de 60, 70 e 80, onde, além de
comporem todo o contexto histórico da época
relacionada à “corrida espacial”, também se
tornam importantes instrumentos de pesquisa e
divulgação cientifica.

e do diário de bordo, qual busca relatar a maior
quantidade de informações possíveis para a
avaliação posterior do encontro. As análises
desses dados serão feitas a partir de estudos
teóricos da Educação e da análise de discurso
da linha francesa. No sentido social do discurso
podemos também estabelecer as condições em
que ele foi produzido, ao que Pêcheux (1997)
questiona “O que quer dizer esse texto?”; “Que
significação contém esse texto?”; “Em que
sentido desse texto difere do outro?”. Além de
discussões a serem realizadas em conjunto
com o grupo de pesquisa em reuniões
semanais

Conclusões
No processo de ensino-aprendizagem, foram
desenvolvidas atividades que envolviam leituracomentada da canção, identificando na letra,
melodia e harmonia, aspectos evidenciavam um
discurso crítico sobre a ciência e sua relação
com a sociedade e o ambiente. Essas
atividades
envolveram
três
instâncias:
Elaboração, Aplicação e Análise.

Referências

Resultados

CASTRO, A.; LOPES, R. E. A escola de tempo
integral: desafios e possibilidades. In: Ensaio:
aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 19, n.
71, abr./jun., 2011.
GOMES, E. F. Astros no rock: uma perspectiva
sociocultural no uso da canção na educação em
ciências. Tese (Doutorado em Ensino de
Ciências (Modalidades Física, Química e
Biologia)) - Universidade de São Paulo, 2016.
Orientador: Luís Paulo de Carvalho Piassi.
PÊCHEUX, M. Análise automática de discurso.
In: Por uma análise automática de discurso:
Uma introdução à obra de Michel Pêcheux. 3ª
Edição, p 61-162. Campinas: Editora da
Unicamp, 1997.

Para que as análises possam ser realizadas,
durante as quatro aplicações da atividade foram
feitos registros através de fotografias, filmagens

Palavras-chave: Canção; Exploração Espacial;
Divulgação Científica; Estudos Culturais.
Apoio: FAPESP e CNPq.

Métodos e Procedimentos
Analisar as aplicações das canções realizadas
pelo grupo RITA no projeto ALICE; assim como
as suas produções artísticas, realizadas pelos
estudantes, referentes às atividades das
canções. Dessa forma poderemos apontar
melhorias referentes às atividades para
aplicações futuras.
Explorar as possibilidades didáticas para a
Educação e Divulgação Científica das canções
e estudar o período histórico da "Corrida
Espacial" e suas produções culturais da época.
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Resumo do Trabalho em português:

Gravidez na adolescência: o que dizem as jovens
Lucimara Aparecida Guimarães
Orientadora: Profª Drª Regia Cristina de Oliveira
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo
lucimara.guimaraes@usp.br

Objetivo
Conclusão
Fazer um levantamento de artigos, na base
de dados scielo e Lilacs dedicados ao tema
gravidez na adolescência. Busca-se localizar
estudos que apresentam a perspectiva da
jovem adolescente,com especial atenção para
aqueles que discutem os motivos que levaram
a jovem a engravidar.

Um dos importantes valores revelados pelos
estudos selecionados nesta pesquisa, após
busca na base de dados scielo e lilacs,
referiu-se ao desejo das jovens de engravidar.
A revelação desse desejo, por parte de jovens
adolescentes, foi apontada pela maior parte
dos estudos analisados.

Métodos
Busca de artigos, na base de dados Scientific
Electronic Library Online (Scielo) e Lilacs,
sobre gravidez na adolescência. Para a
localização dos artigos foram utilizados os
seguintes descritores:gravidez; adolescência;
maternidade. Os critérios de inclusão foram
artigos dos últimos dez anos (2006-2016), no
idioma português, que abordassem a
perspectiva das jovens sobre gravidez e
maternidade na adolescência.

Referencias

ANDRADE PR; RIBEIRO CA; OHARA CVS.
Maternidade

na

adolescência:

sonho

realizado e expectativas quanto ao futuro
.Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS), vol
30,

n°4,

p:662-8,

2009

BOURDIEU, Pierre. A "juventude" é apenas
uma palavra. 1983. Questões de sociologia.

Resultados

Rio de Janeiro: Marco Zero. p 112-121
KUDLOWIEZ S; KAFROUNI R. Gravidez na

Foram encontrados um total de 362
textos.Com
os
seguintes
descritores:
gravidez; adolescência e maternidade. Na
base de dados Scielo, foram encontrados 74
artigos. Desses,foram selecionados 7. Na
base de dados Lilacs , foram encontrados 289
artigos , desses somente 3 foram
selecionados.

adolescência e construção de um projeto
de vida. Psicov. 45, n. 2, p. 228-238,2014.

Palavras chave: estudos;.jovens;gravidez
Iniciação Cientifica Voluntaria
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Resumo do Trabalho em português:

Extinção das abelhas e as abelhas robôs.
Waleska Santos *, Tânia Regina, e orientador Luís Paulo Piassi
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*waleskvalle@gmail.com

Objetivos
Estimular reflexão em alunos do Ensino
Fundamental II (12-14 anos) sobre a extinção
de abelhas e questionar se abelhas robôs
poderiam substituir abelhas de verdade.

Métodos e Procedimentos
Para a aplicação da atividade foi
realizada
intervenção
lúdico-didática por
estímulo de conhecimento por imaginação
sendo estimulada por meio de uma história
sobre a extinção das abelhas e posteriormente
por uso de um instrumento audiovisual do
Greenpeace chamado NewBees, questionando
o que seria melhor para o mundo: salvar as
abelhas ou criar um novo mundo com abelhas
robôs. Na aplicação da atividade foram feitos
questionamentos para os adolescentes sobre a
extinção das abelhas e suas consequências, e a
importância das abelhas para o meio ambiente.
Foram coletados dados durante a própria
aplicação por meio das falas dos adolescentes,
e também analisou-se eventos verificáveis
definidos previamente pelos pesquisadores. A
aplicação foi registrada por meio de fotografias
e filmagens que foram posteriormente
transcritas.

Resultados
Os 14 alunos e alunas que participaram
da aplicação obedeceram as regras da
atividade que eram ficar de olhos fechados e
usar a imaginação para poder interagir com a
história da extinção das abelhas. Também
participaram ativamente da próxima etapa da
atividade, onde foram questionados sobre o que
aconteceria após a extinção das abelhas. Na
etapa da discussão, um dos alunos levantou a
hipótese que poderiam ser criadas abelhas
robôs para polinização das flores se as abelhas
fossem extintas. Durante a apresentação do
vídeo NewBees, os estudantes refletiram sobre
a importância das abelhas para o meio

ambiente e quais seriam as consequências do
desaparecimento das abelhas. Com a exibição
do vídeo, alguns alunos manifestaram que a
melhor opção seria salvar as abelhas para que
elas não entrassem em extinção e disseram que
as abelhas robôs não seriam eficientes como as
abelhas reais. Alguns alunos disseram que não
gostam de abelhas, mas concordaram com os
outros adolescentes sobre a baixa eficiência
das abelhas robôs comparada com as abelhas
de verdade. No final, quando se perguntou se
era melhor preservar as abelhas ou criar um
novo mundo com as abelhas robóticas, todos
concordaram que era melhor cuidar do mundo
preservando as abelhas.

Conclusões
A aplicação de atividades relacionadas com
educação ambiental é importante para estimular
reflexão em adolescentes sobre questões que
necessitam ser discutidas no ambiente escolar
e na sociedade. O tema sobre a extinção das
abelhas é fundamental para discutir quais são
as causas da extinção das abelhas, e o que
podemos fazer para salvar as abelhas.

Referência
NewBees – The future is already here.
Direção:GreenpeaceVideo,2014 (2:21 min)
Mais que mel. Direção: Markus Imhoof, 2012.
(95 min)
PIASSI, L.; SANTOS, E.; VIEIRA, R.. Banca Da
Ciência: Experiências na Interface da
Comunicação Científica Itinerante com a
Escolarização Regular. In: GIORDAN; CUNHA
(Org.). Divulgação científica na sala de aula:
perspectivas e possibilidades. Ijuí: Unijuí, 2015.
TRINDADE, G. ANIMAIS COMO PESSOAS: A
Abordagem Abolicionista de Gary L. Francione.
Santa Maria, 2013.
Palavras-chaves:
Educação
Ambiental;
Abelhas; Preservação.
Apoio: Programa Cultura e Extensão - USP
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Resumo do Trabalho em português:

Lazer no zoológico: o caso do Parque das Hortênsias
Camila Cristina Cavalcante
Orientação: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco – repacheco@usp.br
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo - São
Paulo, SP. Brasil.
camila.cristina.cavalcante@usp.br

Objetivo
O objetivo principal foi compreender como o
lazer é oferecido e desenvolvido para os
frequentadores do Parque das Hortênsias. Os
objetivos específicos foram verificar qual a
visão dos gestores sobre a oferta de lazer no
parque; reconhecer as dificuldades enfrentadas
para administrar o parque; e, por fim, investigar
a importância deste equipamento público para
a comunidade.

Métodos e Procedimentos
A pesquisa de natureza qualitativa foi realizada
por meio de levantamento bibliográfico. A
análise com estudo de caso também fez parte
da metodologia, onde os dados foram
coletados por meio de pesquisa de campo com
observações descritivas do parque e seus
usos, além de entrevistas semiestruturadas
com usuários e gestores (VEAL, 2011).

Resultados
Foi possível verificar que dos espaços
propícios para a elaboração de atividades de
lazer no parque, há dificuldades em relação ao
planejamento, ou seja, o espaço é disponível
para o público, porém não há profissionais que
orientem e realizam atividades programadas
nos locais. A dificuldade de planejamento na
implantação do parque, somados com gestões
pouco profissionalizadas ao longo dos anos
acarretaram em uma série de problemas para a
imagem
e
funcionamento
do
parque,
ocasionando, entre outras coisas, no decreto
de fechamento do mini zoológico (que está em
fase de fechamento). Dessa forma, há um
plano para que o parque seja futuramente um
Parque Temático, tendo o tema voltado ao

meio ambiente, trazendo novas atividades de
lazer, porém também foi perceptível que elas
ainda são pouco exploradas e faltam
profissionais capacitados, como a presença de
um animador sociocultural, por exemplo. Ainda
foi possível constatar que o espaço faz parte da
memória da cidade e que muitos usuários
gostam do local, além de terem boas
lembranças do parque, porém muitos se
sentem inseguros no local, gostariam que
houvesse mais atividades e sentem falta dos
animais.

Conclusões
Apesar do maior espaço do parque ser
destinado ao mini zoológico, onde o maior
destaque estaria na sua função educadora
(AURICCHIO, 1999), percebe-se que o lazer
oferecido pelo parque há muito tempo tem sido
o seu ponto forte e motivo dele ainda estar
aberto, valorizando a necessidade de áreas de
lazer. Porém, é importante ressaltar que o lazer
pode e deve ser mais bem trabalhado, além de
ser visto com um olhar crítico, pois o mesmo
também pode ser usado como uma ferramenta
para mascarar problemas, situação que
também foi percebida durante o estudo.

Bibliográficas
AURICCHIO, A. L. R.. Potencial da Educação
Ambiental
nos
Zoológicos
Brasileiros.
Publicações Avulsas do Instituto Pau Brasil
de
História
Natural,
São
Paulo, n.1,
1-46, 1999.
VEAL, A. J.. Metodologia de pesquisa em
lazer e turismo. São Paulo: Aleph, 2011.
Palavras-chave: Lazer;
Espaço Público Urbano.

Parque

Zoológico;
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Resumo do Trabalho em português:

INFLUÊNCIA DA TERCEIRIZAÇÃO NA QUALIDADE DA COSTURA DAS
PEÇAS DE VESTUÁRIO CONFECCIONADA EM FACÇÕES DO BOM RETIRO

TAMIRES TERUKO SAITO CAMPOS*
PROFA. DRA. FRANCISCA DANTAS MENDES
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*tamires.teruko.campos@usp.br
francisca.tita@usp.br

Objetivos
A pesquisa tem como objetivo gerar uma
discussão sobre as vantagens e desvantagens
da terceirização na etapa de costura da
indústria de confecção de vestuário, com o foco
nas empresas do bairro do Bom Retiro em São
Paulo e comparação com a empresa que possui
sua própria equipe de trabalho.

Métodos e Procedimentos
Foi realizado um levantamento e pesquisa
bibliográfica e documental de dados primários e
secundários, por meio de artigos, revistas e
portais da web sobre processos de costura e
sua terceirização, ou não terceirização,
qualidade, costura. O tipo de pesquisa é
explicativo e permitiu identificar os fatores que
determinam ou contribuem para o fenômeno da
terceirização e suas influências nos produtos de
vestuário. Sobre a técnica, utilizou-se estudo de
caso para mapeamento da realidade dos
problemas de produção de uma Confecção.

Resultados
Durante o contato com as empresas
selecionadas, apesar de selecionar confecções
que possuíssem informações mais acessíveis e
apresentarem um contato fácil, nenhuma
atendeu as expectativas esperadas de
colaboração com a pesquisa, mesmo enviando
e-mail diariamente, entrando em contato por
telefone ou indo ao local, não houve retorno da
outra parte. O que levou a procura de outras
opções de confecções

Palavras-chave: Terceirização;
Emprego formal.
Apoio: FAPESP e CNPq.

Costura;

Figura 1: Dados extraídos da tabela
“Emprego(Saldo:Admissões - Demissões) BrasilTêxtil e Confecção” do MTE-CAGED/MONITOR
ABIT, gráfico de autoria própria

Figura 2: Dados extraídos da tabela “Geração de
Empregos Formais de 2010 a 2016 em São Paulo”
do MTE-CAGED/SindTêxtil,gráfico de autoria própria

Conclusões
O panorama atual de geração de empregos é
extremamente negativo. A terceirização é um
possível
agravante
na
situação
Maior
aprofundamento da pesquisa sobre dados
estatísticos do setor, conforme percebe-se na
divergência entre os dados apresentados pela
Abit(2015) e pelo SindTêxtil(2016).

Referências
CONJUNTURA DA INDUSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO BRASILEIRA.
Monitor ABIT. Associação Brasileira da Industria Têxtil – ABIT.
Disponível em< http://www.abit.org.br/cont/dados-economia> Acesso
em 20 de mar de 2016;
GERAÇÃO DE EMPREGOS. Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem
do
Estado
de
São
Paulo
Disponível
em
<http://www.sinditextilsp.org.br/uploads/arquivos/Gera%C3%A7%C3%A
3o%20de%20empregos%20SP%202010%20a%202016.pdf
>Acesso
em
20
de
março
de
2016.
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Resumo do Trabalho em português:

Capacitação da equipe interprofissional de Cuidados Paliativos
Renata Carvalho Silva
renata4.silva@usp.br

Objetivos

- Promover melhorias na qualidade da assistência
prestada aos pacientes em Cuidados Paliativos (CP)
e aos seus familiares;
- Identificar a necessidade de formação profissional
da equipe que atua em CP;
- Planejar e executar um programa de capacitação
dessa equipe de profissionais que atuam nesse tipo
de assistência.

Métodos e Procedimentos

A pesquisa foi realizada em hospital de retaguarda,
localizado no município de São Paulo. A
populaçãofoi composta pelos profissionais que
atuam na assistência em CP, sendo que 15
profissionais já haviam participado da pesquisa
intitulada
“As
competências
da
equipe
multiprofissional que atua em cuidados paliativos”,
trabalho de Conclusão de curso realizado pela
estudante de Gerontologia Nadia Cavalcanti (2015).
A amostra foi definida de acordo com os
profissionais que participaram do Programa de
Capacitação.
O processo de capacitação foi ministrado pelo
bolsista e aconteceu em encontros semanais com
duração de uma hora cada um. O conteúdo de cada
aula era repetido duas vezes por semana, visando
abranger o maior número de profissionais possível
onde foram discutidos temas relevantes relacionados
aos cuidados paliativos.
O programa de Capacitação foi composto por
quatro aulas expositivas, momentos de discussão,
bem como vídeos para debates pertinentes aos
temas.

Resultados

A amostra foi constituída por 31profissionais com
idade que variou de 21 a 72 anos, sendo a maioria do
sexo feminino.Quanto à categoria profissional:
umapsicóloga, uma gerontóloga, duas enfermeiras,
uma auxiliar administrativo, uma assistente de
gerencia, oito técnicos (as) de enfermagem, dois (as)
auxiliares de enfermagem, dez cuidadoras, quatro
auxiliares de limpeza e uma auxiliar de recreação. O
grau de escolaridade varia entre, ensino médio,
ensino técnico e nível superior, a religião
predominante é a católica, os anos de formação dos
profissionais variou de 1 a 36 anos e o tempo de
trabalho no hospital em anos é de 1 a 16 anos.Os
temas das aulas foram:Introdução- Cuidados
Paliativos (CP); Indicação em Cuidados Paliativos e
Comunicação; Modelo e Organização de Serviços
em
CP/
Cuidando
da
Família
e
do
ProfissionalemCuidados Paliativos; Espiritualidade/

Assistência ao Luto.Os filmes utilizados para os
debates foram:“A vida por um fio” e “Patch
Adams”.Também utilizou-se algumas dinâmicas de
sensibilização para reflexão sobre a importância da
humanização no processo de cuidar e na interação
do trabalho em equipe interprofissional. Durante o
desenvolvimento da capacitação os profissionais
mostraram-se
interessados,
participativos
e
entusiasmados. Em alguns momentos relataram a
importância de cada tema abordado para a sua
realidade profissional e ainda, compartilharam seus
conhecimentos e experiências vivenciados ao longo
de suas vidas na assistência prestada aos familiares e
pacientes em Cuidados Paliativos. As dinâmicas e os
vídeos debates também foram relevantes, pois
agregaram
conhecimento,
enriqueceram
a
capacitação e estimularam os profissionais a falarem
suas opiniões a respeito de cada tema. Também
emergiram relatos pessoais sobre os momentos
difíceis que passaram em diferentes fases da vida.
Esses discursos vinham acompanhados de muita
emoção e, deixavam transparecer o quanto estava
sendo importante para eles aquelasoportunidades de
trazerem à tona situações que nunca antes tinham
sido autorizadas a compartilharem entre os colegas
da equipe.

Conclusões

Apesar da maioria dos participantes trabalharem há
muito tempo na instituição percebeu-se a deficiência
do conhecimento relacionado a CP e a dificuldade
em lidar com o processo de morrer e a morte.
Considera-se fundamental que os conteúdos dos
cursos de formação de profissionais de saúde
contemplem nas disciplinas temas sobre a morte,
processo de morrer, luto, oferta da qualidade de vida
frente a uma doença sem cura. Portanto, de
disciplinas que conduzam esse profissional, para
além do conhecimento técnico-científico adquirido,
a desenvolver a sensibilidade da humanização,
indispensáveis na condução do alívio da dor e do
sofrimento vivenciados pelos familiares e pacientes
na terminalidade.Salienta-se que os profissionais da
saúde necessitam de instrumentos para continuarem
a aprender. Desta forma, a educação em serviço
pode contribuir para subsidiar essa questão e
oferecer melhores condições de atuação profissional,
com consequente melhoria dos serviços de saúde eda
saúde do profissional.

Referências

CAVALCANTE, Nadia. As competências da equipe
multiprofissional que atua em cuidados paliativos. 2015.
Palavras- Chaves: Cuidados Paliativos;Morte;
Educação Continuada

166
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 174

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 2486
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

PAULISTA ABERTA: UM ESTUDO SOBRE A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO
Kaique Bezerra, Thalita Carvalho Santos
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo
kaique.bezerra@usp.br; thalita.carvalho.santos@usp.br

Objetivos
Esta pesquisa retrata uma análise do Projeto
Ruas Abertas, implantado na cidade de São
Paulo, com o objetivo de fechar ruas para
carros e abrir para a população para fins de
lazer. Os objetivos deste estudo são: refletir
sobre a ocupação do espaço público e
comparar a Avenida Paulista com avenidas de
duas grandes cidades: Brasília e Rio de
Janeiro, abertas à população para lazer nos
finais de semana.

Métodos e Procedimentos
Os métodos utilizados
foram:
análise
documental, através de literatura específica
sobre o tema: livros, artigos científicos e
jornalísticos para fazer a comparação com os
projetos de Brasília e do Rio de Janeiro.
Também foram realizadas doze entrevistas
estruturadas com pessoas que frequentam a
Avenida Paulista aos domingos.

Resultados
Os resultados apontam que o público
frequentador (os entrevistados) aprova a
Avenida Paulista fechada para carros aos
domingos e aberta para ocupação de
atividades
diversas,
porém
quando
questionados sobre o possível êxito ao
fechamento de ruas em bairros afastados das
zonas centrais: praticamente todas as
respostam indicam que deve haver projetos
catalisadores que atendam grande parcela da

sociedade que não tem oportunidade de
desfrutar de atividades de lazer nos bairros que
residem.

Conclusões
Após a análise comparativa com o Rio de
Janeiro e Brasília, constata-se que essas duas
metrópoles também possuem projetos que
interditam grandes avenidas para carros aos
domingos para fins de lazer: a primeira fecha
as avenidas do Aterro do Flamengo, já a
segunda fecha o chamado “Eixão”, na Asa
Norte. Conclui-se que as pessoas estão se
apropriando cada vez mais dos espaços
públicos e isso deve ser incentivado por meio
de projetos que incluem a participação do
próprio público e, também, são necessárias
políticas públicas para incluir especialmente a
população carente de atividades de lazer,
assim proporcionando integração social.

Referências Bibliográficas
HAUSER, Philip M. Manuel de la recherche
sociale dans les zones urbaines. Paris:
UNESCO, 1965. Série: téchnologie et societé.
PREFEITURA de São Paulo. Projeto Ruas
Abertas.
Disponivel
em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secreta
rias/subprefeituras/itaquera/noticias/?p=63508>
Acesso em: 11 jun 2016.
SANTOS, Carlos Nelson F. dos et al. Quando
a rua vira casa: a apropriação de espaços de
uso coletivo em um centro de bairro. 3. ed. São
Paulo: Projeto, 1985.
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Resumo do Trabalho em português:

	
  

MEMÓRIA URBANA: A CIDADE DE SÃO PAULO SOB O OLHAR DE BJ
DUARTE
Diego Rolim Blasco
Universidade Paulista
dirorb@gmail.com

Objetivos
Um estudo sobre o acervo de imagens e
trajetória do fotógrafo paulistano BJ Duarte,
entre as décadas de 1930 a 1950.

Métodos e Procedimentos
Levantamento
de
dados
históricos
e
biográficos; caráter qualitativo e quantitativo;
análise documental; análise iconográfica.

Resultados
Confirmou-se a existência de mais de dois mil
itens catalogados e de autoria de Benedito
Junqueira Duarte no Acervo Fotográfico do
Museu da Cidade no período entre 1930 e
1950. Número próximo ao de fotografias que
deram origem ao acervo Iconográfico municipal
tratado e catalogado também por BJ.

Conclusões
Em nosso estudo, pudemos detectar e
confirmar a influência de BJ Duarte na
construção da memória urbana paulistana ao
acessarmos
o
acervo
e
documentos
produzidos. Seu olhar foi atento não só na
técnica fotográfica ao registrar a cidade e suas
transformações, mas, também, de fundamental
importância à construção e catalogação de um
acervo iconográfico público a partir das
imagens de grandes fotógrafos do século XIX.
Constam, hoje, mais de 2618 itens no Acervo
Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo,
realizados entre as décadas de 1930 e 1950,
de autoria de BJ Duarte. Além disso, produziu
mais de 500 filmes e documentários que lhe

renderam mais de 60 prêmios nacionais e
internacionais.

Referências Bibliográficas
BARTHES, Roland. A câmara clara. Lisboa:
Edições 70, 1981.
CAMARGO, Mônica Junqueira e MENDES,
Ricardo. Fotografia: cultura e fotografia
paulistana no século XX. São Paulo: Secretaria
Municipal de Cultura, 1992.
DUARTE, Benedito Junqueira. À luz fosca do
dia nascente – crônicas e contos da
memória. São Paulo: Massao Ono – Roswitha
Kempf Editores, 1982.
______. B.J. Duarte: caçador de imagens.
Textos: Rubens Fernandes Junior, Michael
Robert Alves de Lima, Paulo Valadares. São
Paulo: Cosac Naify, 2007.
KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 4ª ed.
São
Paulo:
Ateliê
Editorial,
2012.
______. Os tempos da fotografia: o efêmero
e o perpétuo. 2. ed., São Paulo: Ateliê Editorial,
2007.
______. Luzes e sombras da metrópole: um
século de fotografia em São Paulo (18501950). In: PORTA, Paula (org.). História da
cidade de São Paulo: a cidade no Império.
São Paulo: Paz e Terra, 2004. v.2, p. 387-455.
MENDES, Ricardo. A Revista S. Paulo: a
cidade nas bancas. In: Revista Imagens, n°3,
dezembro 1994, pp.91-97. Campinas: Editora
da Unicamp, 1994.
SONTAG, Susan. Ensaio sobre a fotografia.
Tradução Rubens Figueiredo. São Paulo:
Companhia das Letras, 2004.
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Resumo do Trabalho em português:

Estudo do GPS e exploração da área de jogos eletrônicos que o utilizam
como base da interatividade aplicativo-usuário
Álex Santana Fogaça*
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*alex.fogaca@usp.br

Objetivos
Explorar o posicionamento global,
principalmente GPS, como principal fator de
interatividade aplicativo-usuário em jogos
eletrônicos e analisar quais são os potencias
desafios e experiências que fazem parte do
processo do desenvolvimento de um projeto
nessa área.

Métodos e Procedimentos
Pesquisa de métodos de captura de
sinais de posicionamento global por meio de
artigos científicos. Análise dessas técnicas por
meio de pontos positivos e negativos e relação
a quais aspectos um jogo eletrônico que utiliza
posicionamento global como principal fator de
interatividade aplicativo-usuário.
Exploração dos dados sobre os
comportamentos dos usuários em jogos já
lançados para com esse meio de interatividade
pouco utilizado, os quais foram obtidos por
meio de notícias online em diversos sites. O
enfoque é no jogo mais popular dessa área: o
Pokémon Go.

Resultados
As técnicas de localização são formas
de determinar o posicionamento global de um
dispositivo. Existem três categorias nas quais
elas estão divididas: soluções baseadas em
rede (network-based), as baseadas no
dispositivo
(handset-based)
e
soluções
híbridas, que utilizam tanto a rede quanto o
dispositivo para processarem os cálculos.
As baseadas no dispositivo são as
mais utilizadas, tendo como agente principal o
GPS, o qual está presente na maioria dos
dispositivos eletrônicos móveis, como o celular
(principalmente, os smartphones) e é muito
preciso.
Palavras-chave: Jogos; Aplicativos; GPS.
Apoio: PAFPE/SAS

Os jogos eletrônicos, que utilizam GPS
como base de sua interatividade, têm certos
aspectos específicos dessa categoria, como a
relação de interatividade por movimento físico
do dispositivo, o qual possui um usuário que
terá que se locomover junto. Esse aspecto
trouxe consequências inesperadas para o
Pokémon Go. Há muitos usuários com
problemas de ansiedade e depressão dando
depoimentos de como o jogo os mudou, porque
é um incentivo a se locomover fora de casa e,
muitas vezes, conhecer pessoas novas, as
quais estariam jogando o jogo também.
Todos esses casos são motivo de
comemoração e são ótimos para o estudo do
comportamento dos usuários de jogos dessa
área, mas também traz a reflexão: É possível
que esse resultado seja alcançado por outros
jogos? O Pokémon Go é um jogo baseado nas
séries animadas chamadas Pokémon, as quais
foram e são muito populares em vários países.
Talvez, essa mobilização de muitas pessoas
seja por parte, por inicialmente gostarem de
Pokémon e verem o jogo como a série no
cenário real e com eles próprios sendo os
protagonistas da história.

Conclusões
A pequena exploração dessa área de
jogos eletrônicos levou a grandes dúvidas
quanto à criação de jogos do tipo, mas pode-se
dizer que o Pokémon Go resolveu muitos dos
problemas e trouxe resultados.
Ainda há muito a se inovar na área,
porém
foram-se
descobertas
muitas
consequências inesperadas e resultados
insanamente excelentes.

Referências
Science Alert – Pokémon Go is reportedly
helping people with their depression.
BEZERRA, Renato César Ferraz Marcolino Utilizando o conceito de localização em jogos
móveis. (2007)
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Resumo do Trabalho em português:

A pesquisa brasileira em história da ciência na Revista Brasileira de
História da Ciência (1985-2015)
Adriano Agricio Alves 1 e Thomás A. S. Haddad2
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, Brasil
1

adriano.agricio.alves@usp.br, 2thaddad@usp.br

Objetivos
Realizar um estudo analítico bibliográfico da
pesquisa em história da ciência a partir dos
textos publicados pela Revista Brasileira de
História da Ciência (RBHC), entre 1985 e 2015.

Métodos e Procedimentos
A partir de levantamento sistemático de todo o
material publicado pela RBHC, criaram-se duas
categorias de classificação e análise de seus
artigos: 1. Artigos referentes à história da
ciência no Brasil ou no exterior; 2. Artigos
referentes à história das ciências humanas ou
exatas e naturais. As variações desses
números ao longo do tempo foram
interpretadas à luz da bibliografia sobre a
institucionalização da área no País.

Resultados
Verificamos um aumento muito significativo no
número de publicações na RBHC a partir de
2003. As publicações no periódico não deram
muita ênfase à historiografia da ciência
brasileira se comparada com a dada à exterior
(fig. 1). As ciências naturais e exatas são as
que recebem maior atenção na revista (fig. 2).

Figura 2: Número de publicações que tratam da
história das ciências humanas e das ciências
naturais e exatas

Conclusões
A RBHC é criada num período em que não
havia programas de pós-graduação no Brasil
especialmente voltados à história da ciência,
situação que perdura até 19971. Além disso,
num país onde as ciências humanas só
ganham o estatuto de ‘ciência’ na década de
19702, é evidente que a “tradição” das ciências
exatas e naturais ganhasse destaque nas
publicações da RBHC mesmo após essa
época.

Referências
BELTRAN, M. H. R. et al. (orgs.). História da
ciência: tópicos atuais. São Paulo: Livraria da
Física, 2010.
1

2

DOMINGUES, Heloísa Maria Bertol. Carlos
Chaga Filho: um articulador das histórias das
ciências no Brasil. História, Ciência, Saúde –
Manguinhos. v. 19, n. 2, 2012, p. 637-651.

Apoio
Figura 1: Número de publicações que tratam da
história da ciência no Brasil e no exterior

Universidade de São Paulo, Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão Universitária.
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Resumo do Trabalho em português:

ASSÉDIO SEXUAL EM TRANSPORTES PÚBLICOS: RELATOS DE
ESTUDANTES QUE UTILIZAM A LINHA DE TREM 12 - SAFIRA
Gabriel Folegatti Santana; Karine Regina Facini
EACH/USP
gabriel.folegatti.santana@usp.br; karine.facini@usp.br

Objetivos
A presente pesquisa que investigou o assédio
sexual sofrido por mulheres em trens da linha
safira da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos – CPTM que atende a USP
Leste, teve como objetivo principal levantar
ocorrências de assédio sexual sofrido ou
presenciados por mulheres, estudantes da
Escola de Artes, Ciências e Humanidades –
EACH/USP, que utilizam esta linha. Como
objetivos específicos, analisou-se documentos
sobre campanhas que visam mitigar o assédio
sexual; apresentou-se dados sobre o cenário
do assédio sexual no transporte público das
grandes metrópoles; coletou-se dados sobre
assédio sexual sofrido por mulheres no
transporte coletivo e examinou-se na legislação
a existência de leis de punição aos
assediadores.

Métodos e Procedimentos
Para o desenvolvimento deste estudo optamos
pela pesquisa de natureza qualitativa com
intervenção
em
campo,
levantamento
bibliográfico e documental. Para a coleta de
dados,
foi
aplicado
um
questionário
estruturado, online e presencial, com perguntas
abertas e fechadas, entre as estudantes da
EACH que utilizam a linha Safira da CPTM,
preferencialmente, nos horários de maior
movimento entre as 18 e 19 horas e que
sofreram ou presenciaram algum tipo de
assédio.

Resultados
Ao longo de uma semana foram realizadas 207
entrevistas que nos ajudaram a compreender a
visão das usuárias da linha Safira a respeito do
assédio sexual. Dentre os principais resultados
pôde-se levantar que: a) 63 das entrevistadas
confirmaram que foram assediadas de alguma
maneira, seja com um olhar malicioso, toque,

palavras provocativas, entre outros; b) 94 já
presenciaram a ocorrência de alguma forma de
assédio sexual; c) das 207 entrevistadas 69
afirmaram não terem reação diante desta
situação e outras 25 sentiram medo do que
poderia acontecer após reagirem ao assédio e,
somente 17 entrevistadas conseguiram reagir,
fazendo escândalo; d) pouco menos da metade
das entrevistadas afirmaram desconhecerem
qualquer meio de denúncia; e) apenas 9
entrevistadas declararam ter utilizado os meios
de denúncia existentes no trem; f) 97 das
entrevistadas sugeriram
a criação
de
campanhas de conscientização aos usuários,
além de uma maior fiscalização.
Palavras-chave: Mulheres; Assédio Sexual;
Transporte Coletivo.

Conclusões
Palavras: medo, ódio, sensação de impotência,
constrangimento, vergonha, raiva, insegurança,
tristeza - foram marcantes e constantemente
repetidas nos relatos de mulheres que já
sofreram ou presenciaram algum tipo de
assédio sexual nos transportes coletivos.
Conclui-se que se faz urgente a promoção de
campanhas direcionadas ao combate do
assédio sexual e, ainda, a criação de leis
severas que punam os assediadores sexuais e
que garantam assistência a mulher assediada,
sendo ela jurídica, médica e/ou psicológica.

Referências Bibliográficas
MINAYO, M. (org.). Pesquisa social: teoria,
método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001.
MOREIRA, M. Assédio sexual feminino no mundo
do trabalho: algumas considerações para
reflexão. Serviço Social em Revista, Londrina PR, 2004.
SANTOS, M. Corpos em Trânsito: Casos de
assédio sexual nos transportes coletivos de
Aracajú. Uneb, ades, Comunicação Oral, 2015.
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Resumo do Trabalho em português:

Análise cladística do gênero Eusarcus Perty, 1833 (Arachnida:
Opiliones: Laniatores) com descrição de nova espécie associada à
caverna
Beatriz S. de Souza*, Lais S. Silva e Marcos R. Hara
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
*beatriz.santos.souza@usp.br

Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo a
descrição de uma espécie nova do gênero
Eusarcus Perty, 1833, relacionando-a as
demais
usando
análise
cladística,
e
consequentemente, testar a monofilia do grupo.

Métodos e Procedimentos
A descrição da espécie seguiu Hara & Pinto-daRocha (2010) e foi baseada no material
coletado na região de caverna no estado de
Minas Gerais, nos municípios de Caeté e
Itabirito. Os materiais pertencem ao Museu de
Zoologia de São Paulo (MZSP 64188) e
Universidade Federal de Lavras (ISLA 11887).
As ilustrações seguem Pinto-da-Rocha et al.
(2007). A análise cladística usou os mesmos
programas de computador e rotinas de procura
de árvores de Hara & Pinto-da-Rocha (2010).

Figura 1: Vistas dorsal (A) e lateral (B) do pênis da
espécie nova de Eusarcus.

Resultados
A
espécie
nova
de
Eusarcus
é
filogeneticamente relacionada ao clado que
inclui E. aduncus, E. berlae, E. cavernicola, E.
sergipanus, E. signatus e E. sooretamae pela
presença de apófises na margem anterior do
escudo dorsal (ED); coxa IV visível apicalmente
e trocanter IV com apófise prolateral mediana
cônico-longa. Considerando-se esse clado, o
processo ventral do pênis da espécie nova
assemelha-se ao de E. berlae, porém, é maior
(Fig. 1). A espécie nova distingue-se das
demais pelo oculário com um par de tubérculos
maiores; ausência de espinho mediano na área
escutal III; fileira de tubérculos acuminados na
margem lateral do ED e apófise prolateral apical
da coxa IV curta, com projeção triangular na
face ventral posterior (Fig. 2). Embora a espécie
tenha sido coletada apenas em cavernas, não
apresenta troglomorfismos.

Figura 2: Hábito dorsal (A) e vistas dorsal (B) e
ventral (C) da perna IV da espécie nova de Eusarcus.

Conclusões
A espécie nova de Eusarcus é uma espécie
válida reconhecível pela combinação dos
caracteres indicados em resultados. Embora
tenha sido coletada apenas em cavernas, ela
não apresenta troglomorfismos explícitos.

Referências
Pinto-da-Rocha, R. et al. (2007) Harvestmen,
the biology of Opiliones. Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts and London.
Hara, M.R. & Pinto-da-Rocha, R. (2010)
Zootaxa, 2698,. 1–136p.

Palavras-chave: Opilião; taxonomia; neotropical.
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Resumo do Trabalho em português:

JOGOS ELETRÔNICOS COM INTERFACES BASEADAS EM GESTOS
COMO AUXÍLIO NA AVALIAÇÃO E TERAPIA DE PORTADORES DE
DEFICIÊNCIAS MOTORAS
Anna Gabriella Breganholi de Almeida
Prof. Dr. João Luiz Bernardes Junior
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo
annabreganholi@gmail.com; jlbernardes@usp.br

Objetivos

Resultados

O principal objetivo desse trabalho inclui criar
um ou mais jogos eletrônicos com interfaces
naturais, baseado em gestos, que possam
auxiliar na avaliação e terapia de portadores de
deficiências motoras, em específico portadores
de distrofia muscular.

O sistema que será desenvolvido está ainda
em fase inicial, sendo possível ao usuário
escolher uma imagem para utilizar como plano
de fundo da aplicação, apenas.

Métodos e Procedimentos

Vendo os benefícios que a RV oferece, muitos
pesquisadores e médicos estão realizando
testes, e obtendo bons resultados com o
tratamento de crianças com deficiência motora.
Muitos desses estudos estão voltados para o
acompanhamento de pacientes com Paralisia
Cerebral (PC), e os resultados obtidos estão
sendo bastante promissores. Um estudo feito
por Coutinho, Rodrigues, Carneiro, Guimarães,
Lima & Alvez na Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) envolvendo uma série de
atividades com RV em um paciente que
apresentava PC obteve como resultado
aumentos significativos no equilíbrio do
paciente e em sua escala de desenvolvimento
motor.

De início foi definido que seria utilizada a
plataforma Kinect da Microsoft como meio de
criar um sistema de interação natural.
Posteriormente, definimos que as alterações
deveriam ser realizadas por meio de uma
interface gráfica no próprio programa, em uma
janela inicial de configurações a que o
terapeuta tem acesso. Essas configurações
poderão ser salvas e reutilizadas.
Como o proposto com o sistema é um jogo,
então é importante que exista uma forma de
mensurar o movimento, e atribuir pontos para o
paciente. Uma proposta para fazer a contagem
de pontos é utilizar um sistema de áreas, que é
ilustrado na Figura 1.

Conclusões

Referências Bibliográficas
COUTINHO, I., RODRIGUES, P., CARNEIRO,
Y. GUIMARÃES, J., LIMA, L., QUINTO, C.,
ALVES, L. Jogos Eletrônicos e Tecnologia
Assistiva – UNEB – Abril/2013.

Figura 1: Exemplo de matriz
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Resumo do Trabalho em português:

Livros nacionais do gênero fantasia e a intervenção de leitores: fãclubes digitais e a divulgação de livros
Stephanie de Brito Leal
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
stephanie.de.brito.leal@gmail.com

Objetivos
Estudar as relações estabelecidas pelo
fandom de uma série literária nacional, com foco
nas trocas de valor providas pela relação autorleitor, a fim de encontrar uma relação entre a
força de uma obra – ou autor – no meio literário
nacional.

Métodos e Procedimentos
Foi escolhida a série de livros infanto-juvenil de
fantasia Hugo Escarlate, de Renata Ventura,
publicada pela editora Novo Século desde 2012,
e seu grupo de discussão no Facebook, Armada
Escarlate.
Na primeira etapa da pesquisa, foi feita uma
pesquisa bibliográfica para delimitação de
conceitos relacionados à pesquisa. Na segunda
etapa, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas, com a
autora e quatro dos fãs mais atuantes no grupo.
As perguntas preparadas foram diferentes para
a autora e leitores, ainda que correlatas.

Resultados
A relação do fandom, que é uma forma de
interpretação conjunta e colaborativa da cultura
popular, que cria um forte sentimento de
pertencimento (Sulivan, 2012), e como um
sistema digital onde a interatividade é fatorchave (Miranda, 2009), passa diretamente pela
figura da autora para a maioria dos
entrevistados, já que foi através da divulgação
feita por ela que os levou à série. Assim, a
dinâmica da relação autor-leitor não começou
com a relação entre os leitores e o livro.
Os fãs que mais interagiam e, em geral, também
produziam conteúdo, ganharam status entre os
demais fãs. Os fãs entrevistados estão na
comunidade desde sua criação, e a autora

admitiu que os inseriu nos livros como
personagens, o que aumenta sua importância
no fandom, tornando-os líderes de opinião, já
que espalham a mensagem para os membros
menos
ativos
desse
ambiente
social,
influenciando-os, como o processo Two-Step
Flow (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, 1948).
Contudo, seria preciso conduzir outra pesquisa
na comunidade virtual, para saber se os
membros menos ativos percebem que os
membros mais ativos como mais influentes.

Conclusões
Verificou-se que a ação dos fãs pode causar
impacto na difusão de uma obra cuja divulgação
depende exclusivamente da autora; o
engajamento desses fãs ajudou a consolidar o
livro e foi possível constatar que os fãs
entrevistados continuam engajados em ajudar
com a divulgação e até venda dos livros.
Em suma, no fã-clube virtual Armada Escarlate
Brasil há um grupo de fãs que se destaca dos
demais por seu maior engajamento.

Referências
LAZARSFELD, BERELSON, GAUDET. The
People's Choice: How the Voter Makes Up His
Mind in a Presidential Campaign. New York:
Columbia
University
Press,
1948.
MIRANDA. Fandom: Um novo sistema literário
digital. Hipertextus Revista Digital (Pernambuco,
Online). 2009.
SULLIVAN, J. L. Media Fandom and Audience
Subcultures, in Audiences: Effects, Users,
Institutions, and Power. 2013.
Palavras-chave: Fandom; Literatura fantástica;
Comunicação.
Apoio: Sem fomento
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Resumo do Trabalho em português:
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Políticas públicas e saúde: O impacto das políticas públicas
direcionadas à educação sexual em duas regiões distintas de
São Paulo
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RESUMO
Esse trabalho tem como principal objetivo: identificar se há diferenças nas
políticas públicas direcionadas à educação sexual em escolas de bairros com
distinto recorte econômico social na cidade de São Paulo. Para atingir o
objetivo, houve a escolha das regiões pesquisadas, ficando definidas: zona
leste e zona sul da cidade para a aplicação dos questionários, em uma escola
de cada região. Após realização da pesquisa em ambas as escolas, tivemos os
dados tabulados através de um programa leitor de txt, onde é possível obter
diversas outras analises, como por exemplo comparar as respostas por gênero
ou religião. Tendo em vista o objetivo principal do trabalho, posteriormente
comparando os dados obtidos, a conclusão em que se chegou foi que, em
bairros de diferentes rendas, não é significativamente discrepante o ensino de
uma escola para outra, podendo concluir que, existe em certo ponto, uma
igualdade no ensino da educação sexual em dois bairros econômica e
geograficamente distintos.
Palavras-chave: Sexualidade, escolas públicas, educação sexual, políticas
públicas
OBJETIVO GERAL
Identificar se existem diferenças nas políticas públicas direcionadas à
educação sexual, aplicadas em escolas públicas em bairros de classes sociais
distintas.
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS
a) Recortar e mapear duas regiões socioeconômicos distintas de São Paulo;
b) Destacar as políticas públicas existentes para educação sexual na faixa
mediana;
c) Elaborar questionário adequado para alunos de primeiro ano do ensino
médio abordando questões demográficas, socioeconômicas e de
comportamento.
Metodologia de Pesquisa
Foi realizada pesquisa bibliográfica na biblioteca da EACH-USP e em bancos
de dados acadêmicos e colóquio para definição dos objetivos e resultados
esperados. Utilização de tabela “Rendimento por raça/cor segundo
Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Supervisão Técnica de Saúde (STS)
e Distrito Administrativo (DA)” (IBGE, SP, 2010) para recorte geográfico e
socioeconômico a fim de selecionar bairros distintos. Elaboração de
questionário com perguntas abertas e fechadas, de modo qualitativo e
quantitativo, de caráter demográfico, socioeconômico e comportamental. Logo
depois houve a escolha e definição das escolas e em seguida aplicação dos
questionários e por fim tabulação dos dados e análise através de um programa
de análise dos dados obtidos a partir dos questionários. O programa foi
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desenvolvido por um dos integrantes do grupo, em Java 8 no ambiente de
programação NetBeans IDE 8.1, com o intuito de auxiliar e facilitar a análise
dos dados.
CONCLUSÃO
Tendo em vista os aspectos observados conclui-se que ambas as escolas
carecem de metodologias práticas, por não ser obrigatório fica a critério dos
responsáveis de cada escola decidir incluir ou não tais orientações propostas
pelo MEC. Mesmo com o interesse de grande parte dos alunos, as duas
escolas observadas demonstram pouca iniciativa – o que também se
apresentou na dificuldade de conseguir permissão para a aplicação do
questionário.
Referências
ALBERNAZ, Lady Selma; LONGHI, Márcia. Para compreender gênero: uma ponte
para relações igualitárias entre homens e mulheres. In: SCOTT, Parry; LEWIS, Liana;
QUADROS, Marion Teodósio de. Gênero, diversidade e desigualdades na Educação:
interpretações e reflexões para a formação docente. Recife: Editora Universitária
UFPE, 2009, p. 75-95.
ALMEIDA, Ana Mattos Brito de. Primeira infância e gravidez na adolescência. Rede
Nacional da Primeira Infância (RNPI); INSTITUTO DA INFÂNCIA – IFAN, 2014.
ALTMANN, HELENA. Orientação sexual nos parâmetros curriculares nacionais. Rev.
Estud. Fem., Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 575-585, 2001.
CECCARELLI, Paulo Roberto. Sexualidade e preconceito. Rev. Latinoam. Psicopat.
Fund., III, 3, 18-37
AQUINO, Camila. MARTELLI, Andrea Cristina. ESCOLA E EDUCAÇÃO SEXUAL:
UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA, 2012.
ARAUJO, L.; BARRETO, A.; PEREIRA, M. E. Gênero e diversidade na escola:
formação de professoras/es em gênero, orientação sexual e relações étnico-raciais,
livro de conteúdo. Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: SPM, 2009.
BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na
Escola - PSE, e dá outras providências. 2007. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Orientação Sexual. Brasília: MEC,
1997.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Marco teórico e referencial: saúde sexual e saúde
reprodutiva de adolescentes e jovens. Brasília: Ministério da Saúde, 2006a. (Série B.
Textos Básicos de Saúde).
BROWN, Peter. Corpo e sociedade. O homem, a mulher e a renúncia sexual no início
do cristianismo. Rio: Zahar, 1990.

177
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 194

CARIDADE, A. Sexualidade: corpo e metáfora. São Paulo: Iglu, 1997.
CÉSAR, Maria Rita de Assis. Lugar de Sexo é na Escola? Sexo, Sexualidade e
Educação sexual. In: Sexualidade; Secretaria de Estado da Educação.
Superintendência de Educação. Departamento de Diversidades. Núcleo de Gênero e
Diversidade Sexual. Curitiba: SEED. 2009, p. 49 – 58.
Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Supervisão Técnica de Saúde (STS) e
Distrito Administrativo (DA). Tabela Valor do rendimento nominal médio mensal das
pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento por raça/cor, 2010. Disponível
em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/i
nformacoes_socioambientais/index.php?p=8452#03.
CROWLEY, Aleister e LIGVORI, Fernando Aiwass. Rituais, Documentos e a magia
sexual da OrdoTempli Orientis. Disponível em:
www.freewebs.com/nakhiel/Rituais%20e%20Magia%20Sexual%20-%20OTO.doc
Educar para crescer, Prevenção sexual deve ser tratada na escola? Disponível em:
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/namoro-sexo-prevencao-sexualescola-629421.shtml.
FIGUEIRÓ, M. N. D. Formação de Educadores sexuais: adiar não é mais possível.
Campinas, SP: Mercado de Letras, Londrina, PR: Eduel, 2006.
FOUCAULT, M. História da Sexualidade. vol. I, Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1984.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do
Oprimido. Notas: Ana Maria Araújo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 5.
FURLANI, Jimena. Encarar o desafio da Educação Sexual na escola. Secretaria de
Estado da Educação. Superintendência de Educação. Departamento de Diversidades.
Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual. - Curitiba: SEED –Pr., 2009. - p. 37 – 48.
GUIMARÃES, Isaura. Educação Sexual na Escola: mito e realidade. Campinas:
Mercado de Letras, 1995.
GUIMARÃES, M. A dimensão ambiental na educação. Campinas: Papirus, 1995.
HEILBORN, Maria Luiza. Dois é par: gênero e identidade sexual em contexto
igualitário. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico 2000 Nupcialidade e Fecundidade. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/nupcialidade_fecundida
de/censo2000_fecundidade.pdf.
JARDIM, Dulcilene Pereira; BRETAS, José Roberto da Silva. Orientação sexual na
escola: a concepção dos professores de Jandira - SP. Rev. bras. enferm., Brasília , v.
59, n. 2, p. 157-162, Apr. 2006 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672006000200007&lng=en&nrm=iso>.

178
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 195

LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho: ensaios sobre a sexualidade e teoria
queer. Belo Horizonte: 15 Autêntica, 2008.
MEYER, Elisabeth Estermann. KLEIN, Carin. ANDRADE, Sandra dos Santos.
Sexualidade, prazeres e vulnerabilidade: questões para a Educação Escolar.
Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Departamento de
Diversidades. Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual. - Curitiba: SEED – Pr., 2009.
P. 81 - 89.
PAIVA, V. A psicologia redescobrirá a sexualidade? Psicol. estud., Maringá, v. 13, n. 4,
p. 641- 651, out.-dez. 2008.
Prefeitura de São Paulo. Políticas Públicas de Saúde em relação as DST/HIV/AIDS.
Disponível em: http://www.fonosp.org.br/wordpress/wpcontent/uploads/2013/08/politicas-publicas-de-saude-em-relacao-as-dsthivaids.pdf
PINHEIRO, Vandira Maria dos Santos. História recente da educação sexual na escola
e da sexualidade no contexto da realidade brasileira. Revista DST, Rio de Janeiro, v.
9, n. 1, p. 4-7,1997.
Portal Brasil, SUS oferece oito opções de métodos contraceptivos. Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/saude/2012/03/sus-oferece-oito-opcoes-de-metodoscontraceptivos.
___________, Campanhas educativas previnem a gravidez precoce no País.
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/campanhas-educativasprevinem-a-gravidez-precoce-no-pais.
RODRIGUES, Isilda Teixeira; FONTES, Alice. Identificação do papel da escola na
educação sexual dos jovens. Investigações em Ensino de Ciências, v. 7, n. 2, p. 177188, 2002.
SILVA, José Amilton da. O Olhar Das Religiões Sobre a Sexualidade, 2008.
SIMONETTI, C. Sexualidade na adolescência e programas de educação sexual.
Boletim Transa Legal para Educadores, vol. 1, n. 1. São Paulo, maio/jun, p.2, 1994.
Sociedade Civil Bem-estar Familiar no Brasil (BEMFAM); Macro International Inc.
Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde 1996. Disponível em:
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR77/FR77.pdf. TANNAHILL, Reay. O Sexo na
História. Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves, 1980, p. 169.
TORRES, W, M.S. Um Novo Paradigma para a formação da Identidade de Gênero.
Disponível em: http://www.gendercare.com/testes/identidade/identidade6.html.
VIANNA, Cláudia. Gênero, sexualidade e políticas públicas de educação: um diálogo
com a produção acadêmica. Pro-Posições, Campinas, v.23, n. 2, p.127-143, 2012.
WEREBE, M. J. G. Sexualidade, Política, Educação. Campinas, SP: Autores
Associados, 1998, p. 149.

179
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 196

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 2810
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

Patchwork: uma técnica que possibilita a criação de produto e
geração de renda.
Mayara Caroline Faustino Luciano e Profa. Dra. Francisca Dantas
Mendes
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil
*mayara.luciano@usp.br e franciscadtm.tita@usp.br

Objetivos
Estudar, compreender e reunir informações
sobre o trabalho de patchwork, sua história e as
principais técnicas utilizadas para a confecção
dos produtos, para, então, transmitir os
conhecimentos sobre os processos de
desenvolvimento de produtos com técnicas de
patchwork, incluindo aspectos estéticos e o
conceito de sustentabilidade para mulheres da
terceira idade através do curso de Patchwork
ministrado na EACH em parceria com a UNATI.

Métodos e Procedimentos
O projeto foi realizado por duas vias: A primeira
constituiu pesquisa bibliográfica com referências
de livros, magazines, teses e artigos
relacionados à história, materiais e técnicas de
patchwork diariamente no período vespertino. A
segunda, auxiliar a aluna Márcia Cristina da
Silva como monitora no curso de patchwork da
UNATI, ministrado às tardes das quartas-feiras
em aulas de criação de moldes para a
confecção das peças, corte dos tecidos,
composição de retalhos para formar os
mosaicos e confecção das peças, que podem
ser comercializadas, dadas como presentes ou
tomadas para uso próprio.

Resultados
A partir da pesquisa bibliográfica e da
participação no curso de patchwork foi possível
conhecer as principais técnicas envolvidas na
confecção dos artigos de patchwork, como os
principais padrões confeccionados, os materiais
utilizados e as combinações de cores e
estampas. Além de seu grande valor estético, o
trabalho com patchwork, por ser uma técnica de
costura com retalhos, é um dos maiores
exemplos de reaproveitamento de tecidos que
proporciona benefícios ao meio ambiente e à
comunidade à medida que reutiliza materiais
que seriam descartados inadequadamente para

produzir novos artigos e gerar renda para as
pessoas que o desenvolvem.

Figura 1: Produtos feitos por alunas durante o curso.

Conclusões Finais
O patchwork mostra-se como uma técnica de
grande importância e valor histórico e cultural,
pois além de estar presente na história da
civilização desde a antiguidade, apresenta
diversas técnicas ricas em variações e formas
de execução, possibilitando o desenvolvimento
de trabalhos artesanais únicos, com grande
valor estético e criativo, que ganham destaque
diante da dos artigos industriais e sem
diferenciação vistos no mercado. Além disso, a
utilização de retalhos é uma boa alternativa
para a geração de renda, pois possibilita a
produção de artigos únicos e diferenciados de grande
valor estético a partir do reaproveitamento de
retalhos, permitindo que se confeccionem os artigos
com materiais comuns, muitas vezes encontrados em
casa, e de baixo custo, diminuindo os custos e as
dificuldades com os materiais para a produção .
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Comprometida
com
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Sustentabilidade Ecológica e Social. Disponível
em:
<http://ensus2007.paginas.ufsc.br/files/2015/08/
Moda-Comprometida-com-a-SustetabilidadeEcol%C3%B3gica-e-Social2.pdf>.
Palavras-chave: Patchwork; Sustentabilidade.
Apoio: UNATI e PUB.
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Resumo do Trabalho em português:

Aqui é Major Tom para a sala de aula: Abordando a Exploração Espacial
através da canção em Projetos de Divulgação Científica na escola
Vitor Martins Menezes*, Emerson Ferreira Gomes, Luís Paulo de
Carvalho Piassi
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo
*vitor.menezes@usp.br

Objetivos
Analisar alguns resultados obtidos em
duas atividades semelhantes, realizadas com
grupos diferentes de estudantes, nas quais
trabalhamos a Exploração Espacial, a partir da
canção “Space Oddity” de David Bowie.

Métodos e Procedimentos
Desenvolvidas pela equipe de intervenção
R.I.T.A. (Ritmos na Investigação da Tecnologia
e da Arte-Ciência), as aplicações apresentadas
ocorreram numa escola municipal da cidade de
São Paulo, dentro do projeto A.L.I.C.E. (Arte e
Lúdico na Investigação das Ciências nos
Espaços Educativos). A equipe R.I.T.A. tem
como objetivo abordar questões referentes à
exploração espacial, tecnologia e conceitos da
ciência; e suas relações com contextos
históricos culturais através da música e de
videoclipes. As aplicações foram realizadas com
dois grupos de estudantes (G1 e G2), sendo
que no G1 havia 4 estudantes e no G2 18
estudantes. As atividades ocorreram em quatro
etapas: (1) Por que Rock e Ciências?, (2)
Introdução a Guerra Fria, (3) Audição da
canção, (4) Leitura-interpretativa da canção. As
análises das aplicações foram feitas a partir da
leitura dos diários de bordo escritos durante as
atividades.

Resultados
O presente trabalha se versará em analisar
apenas as etapas 3 e 4.
Após a audição da canção ambos os grupos
argumentaram ter notado efeitos sonoros que
nos remetem a Exploração Espacial. Iniciando a
Leitura-interpretativa da canção, ao ler um
trecho da mesma, foi questionado aos
estudantes o porquê do personagem ingerir
pílulas. No G1 os estudantes argumentaram
que assim o astronauta não precisaria fazer
suas necessidades fisiológicas no espaço. Já

no G2 obtivemos duas respostas: “Para evitar o
acumulo de lixo no espaço” e “Para evitar
enjoos durante a viagem”. Em ambas as
ocasiões à equipe R.I.T.A. explicou que os
astronautas não se alimentam apenas de pílulas
no espaço, e quais são os processos que o
alimento deve ser submetido para ser levado na
viagem. Nesse momento, o G1 respondeu
dizendo que havia entendido a explicação. Já
no G2 um estudante nos questionou, dizendo
que não havia entendido muito bem o processo;
o qual foi explicado novamente pela equipe, e
entendido pelo estudante. Esse foi um dos
temas mais discutidos nas duas aplicações.
Em outro trecho da canção, outras discussões
se iniciaram. Ao serem questionados se de
perto da Lua as estrelas pareceriam diferentes,
os dois grupos responderam que sim, com
exceção de um estudante do G2 que disse que
não. A partir disso, através de uma dinâmica, foi
explicado que, do espaço, o número de estrelas
observáveis é maior por conta da ausência de
poluição visual, no entanto, isso não acarreta
numa diferença de percepção de ‘tamanho’ das
mesmas.

Conclusões
Alguns dos resultados obtidos são semelhantes
aos dados analisados em trabalho anterior, feito
com outros grupos de estudantes, apresentando
assim semelhanças entre os grupos estudados.
Esses resultados tem demonstrado que a
canção pode ser uma metodologia adequada
para se abordar a Exploração Espacial.

Referências
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Resumo do Trabalho em português:

CORPO, ETNIA E REPRODUÇÃO A EXPERIÊNCIA DE MULHERES
NEGRAS NO PROCESSO DE NASCIMENTO
Prof. Dr. Edemilson Antunes de Campos Orientador

Amanda Morais Matias Silva- Aluna
EACH- Universidade de São Paulo
amanda_morais_matias@hotmail.com

Objetivo
O objetivo Geral é reunir e compreender
experiências de mulheres negras em relação
ao processo da gravidez, parto e pós-parto.
Com isso, analisar as experiências de mulheres
negras, usuárias de maternidades localizadas
na Zona Leste da cidade de São Paulo, através
dos processos de pré-parto, parto e pós-parto,
avaliando a assistência prestada pelos
profissionais da saúde para as mulheres
negras.

Metodologia
Este estudo é qualitativo, realizado através de
visitas domiciliares (VD), onde foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com mulheres
negras que pariram no SUS, em maternidades
na Zona Leste, maiores de 18 anos, objetivando
a compreensão de suas próprias percepções
quanto à experiência de pré-parto, parto e pósparto e o cuidado recebido ao longo deste
processo.

Resultados
De acordo com Valéria Ribeiro Corossacz, nos
últimos
anos,
inúmeras
pesquisas
demonstraram que o racismo também se
manifesta no ambiente do hospital por meio de
tratamentos e comportamentos diferenciados
ou de agressões verbais a pessoas
afrodescendentes.1 O estudo obteve resultados
com maior ênfase na violência obstétrica, o
acompanhante e também o cuidado prestado

para as mulheres negras. Nas palavras de uma
mulher negra entrevista, Ruth diz que: “Tem uns
médicos estupidos! Tratam você, como se não
estivesse nem ai, acho que deve melhorar bastante!
Viu?”
No que diz respeito especificamente à
formação médica, sugerem que ela é um dos
fatores
que
contribui
para
a
ampla
disseminação da violência institucional nos
serviços de atenção à saúde da mulher no
Brasil.2
construídas no Brasil desde sua estruturação,
essa pesquisa se desenvolveu na d

Conclusão
Considerando as profundas desigualdades
imensão obstétrica e reuniu experiências de
mulheres negras que, através do que mostra a
literatura, estão sendo tratadas de forma
desigual no âmbito da gravidez, nos momentos
de pré-parto, parto e puerpério. A fim de afirmar
a necessidade de políticas para melhorias em
saúde da mulher negra.

Referências
1-COROSSACZ, V. R. O Corpo da Nação.
UFRJ. 2009.
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AFPL;
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Análise  do  uso  público  em  parques  urbanos  estaduais  na  cidade  de  São  
Paulo:  primeiras  aproximações  
Ariane  Moraes  do  Carmo  Melo  
ariane.carmo@usp.br  
Orientação:  Prof.  Dr.  Reinaldo  Pacheco  –  repacheco@usp.br    
Escola  de  Artes,  Ciências  e  Humanidades    
Universidade  de  São  Paulo  -  São  Paulo,  SP.  Brasil.    

  

  

Objetivos  
O   objetivo   principal   será   analisar   as  
formas  de  uso  público  no  Parque  Villa-
Lobos   e   Parque   Estadual   Cantareira   –  
Núcleo   Engordador.   Como   objetivos  
específicos   serão   analisados   os  
processos   de   gestão   de   uso   público  
das   unidades,   perfil   de   visitantes   e   as  
atividades  que  desenvolvem;;  e  por  fim,  
a   aplicação   do   conceito   de   animação  
socioambiental.  
Métodos  e  Procedimentos  
A   pesquisa   será   de   natureza  
qualitativa,   em   que   serão   utilizados  
levantamentos  
bibliográficos  
e  
documentais;;  pesquisas  de  campo  com  
observações  descritivas  sobre  o  parque  
e   seu   uso;;   observação   participante   e  
registro   fotográfico   das   atividades  
desenvolvidas;;   além   de   entrevistas  
com  os  frequentadores  e  gestores.  
Resultados  
Com  
esse  
estudo  
espera-se  
compreender   as   formas   de   gestão   do  
uso   público   nos   parques   estaduais  
paulistas.   Pretende-se,   ao   final   do  
estudo,   sugerir   práticas   afim   de  
melhorar   e   diversificar   o   uso   público  
nos   parques   estudados,   diminuir   as  
barreiras   de   acesso   ao   lazer   em  
ambientes   naturais   e   estimular   a  
valorização  dos  atributos  ambientais.    
  
  

Conclusões  
Este   estudo   encontra-se   em   fase   de  
revisão   bibliográfica,   levantamento   de  
documentos   e   primeiras   aproximações  
com   os   equipamentos   estudados.  
Pretende-se   encerrar   o   estudo   em  
meados   de   2017.   Os   levantamentos  
iniciais   sugerem   que   não   há,   no   caso  
dos   parques   estaduais   paulistas,  
estruturas  institucionais  de  participação  
dos   usuários   na   gestão,   problema   que  
poderia   ser   facilmente   solucionado.  
Além   disso,   estará   em   análise   o  
processo   de   destinação   de   áreas   dos  
parques   estudados   à   iniciativa   privada,  
por   meio   de   contratos   de   concessão,  
buscando-se   avaliar   o   alcance   e  
significado  deste  tipo  de  iniciativa.  
Referências  Bibliográficas  
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verdes   públicas   urbanas:   conceitos,   usos   e  
funções.   Revista   do   Centro   de   Ciências  
Agrárias  e  Ambientais,  v.1  nº1,  jan/jun  2005.  
PACHECO,   Reinaldo   e   RAIMUNDO,   Sidnei.  
Parques  urbanos  e  o  campo  dos  estudos  do  
lazer:   proposta   para   uma   agenda   de  
pesquisa.   Revista   Brasileira   de   Estudos   do  
Lazer.   Belo   Horizonte,   v.   1,   n.   3,   p.   43-66,  
set/dez.  2014.  Dossiê  Lazer  e  Meio  Ambiente.  
VALLEJO,   L.   R.   Uso   público   em   áreas  
protegidas:   atores,   impactos,   diretrizes   de  
planejamento   e   gestão.   Anais   –   Uso   Público  
em  UC,  n.1,  v.1,  2013.  Niterói,  RJ.  
Palavras-chave:   Uso   Público;;   Parque   Urbano;;  
Animação  Socioambiental.  
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Resumo do Trabalho em português:

Envelhecimento Ativo no Hospital Universitário: Idosos na informática
Camilla Vilela* e Júlia Calçade
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*camilla.correa.vilela@gmail.com

Objetivos
Favorecer o pilar educação permanente do
programa Envelhecimento Ativo, por meio da
inclusão digital, almejando o selo intermediário
para o HU- Hospital Amigo do Idoso.

Métodos e Procedimentos
A pesquisa é de caráter qualiquantitativa, sendo
que para avaliar a parte qualitativa utilizamos
perguntas semi estruturadas abordando a
importância do curso oferecido aos sete idosos
durante o período de oito meses e um
instrumento de avaliação de aprendizado que
foi elaborado conforme conteúdo ministrado nas
aulas semanais com duração de duas horas. Já
na parte quantitativa, selecionamos algumas
perguntas da Escala SERVQUAL para avaliar a
satisfação dos idosos em relação ao curso.

Resultados
Os resultados referentes ao aprendizado em
informática
mostraram
alcance
positivo,
sinalizando
diminuição
do
nível
de
marginalização social dessa população frente à
nova era tecnológica. Os dados de satisfação
mostraram
que
o
maior
grau
de
descontentamento refere-se aos equipamentos
pois, encontram-se obsoletos. Quanto à
categorização dos discursos detectamos um

aumento importante do bem-estar subjetivo dos
idosos decorrente da ampliação do suporte
social e do treino cognitivo ocasionados pelas
aulas.

Conclusões
Destacamos a necessidade da implementação
de novos cursos no HU-USP que visem
complementar o Programa Envelhecimento
Ativo.
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brasileira. Coordenação de População e
Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro: IBGE,
2015.137p
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Resumo do Trabalho em português:

APROXIMAÇÕES DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE REPRODUTIVA DAS
IMIGRANTES BOLIVIANAS.
Karen de Souza Borges, Lílian Rodrigues de Rossi, Cláudia Medeiros de
Castro
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
karen.borges@usp.br, lilian.rossi@usp.br, claudia.medeiros@usp.br

Objetivos
Conhecer aspectos da assistência à saúde
reprodutiva de imigrantes bolivianas residentes
no município de São Paulo e Grande São
Paulo, na perspectiva das mulheres.
Objetivos específicos: Conhecer como as
imigrantes bolivianas avaliam a assistência
ao parto recebida no Brasil; a assistência ao
recém- nascido recebido pelos filhos (as)
nascidos
no
Brasil;
e
as
práticas
contraceptivas das imigrantes bolivianas.

Métodos/Procedimentos
Foi realizada pesquisa qualitativa, com a
adoção da perspectiva teórica construcionista
social, onde importa o conhecimento
construído pelas pessoas em seu cotidiano.
Como estratégias metodológicas utilizamos
diário de campo e realizamos entrevistas
semi-estruturadas com mulheres imigrantes
bolivianas. Após obtenção do TCLE
apresentado em português e espanhol,
utilizamos um roteiro com três blocos de
questões: Identificação; Contracepção e Parto
e Nascimento. O projeto foi aprovado pelo
CEP-EACH.

Resultados
A aproximação do campo foi realizada por meio
da participação das bolsistas do Programa
Unificado de Bolsas da USP em atividades
realizadas pela Equipe de Base Warmis, que
realiza ações voltadas para a promoção da
saúde e defesa dos direitos das imigrantes.
Nas notas do diário de campo foram
registradas a participação em 24 atividades
como reuniões, oficinas na Praça Kantuta,
marcha e audiência pública.
Nas atividades foram contatadas mulheres para
as entrevistas. Foram entrevistadas 20
mulheres imigrantes bolivianas. As entrevistas
foram gravadas e posteriormente transcritas. A
análise preliminar indica que as mulheres

tinham entre 20 e 52 anos. O tempo de
residência no Brasil foi de 5 a 25 anos. Quanto
à documentação, 18 informaram estar
documentadas e 2 em processo de
regularização. A profissão de 12 entrevistadas
era relacionada ao setor têxtil, 11 costureiras e
1 modelista. Relataram ter entre 1 e 5 filhos; 17
mulheres tiveram todos os seus filhos no Brasil
e 3 tiveram filhos aqui e fora do país. Com
relação ao conhecimento de métodos
contraceptivos, 2 mulheres relataram não
conhecer nenhum método, as demais relataram
conhecer
pelo
menos
um
método
contraceptivo. As primeiras aproximações do
conteúdo do bloco Parto e Nascimento nos
permitiram
identificar
duas
categorias
temáticas: discriminação e preconceito e
violência obstétrica.

Conclusões
A análise preliminar nos permite considerar que
são necessários mais estudos sobre o acesso
à contracepção por mulheres imigrantes. A
violência obstétrica que é vivida pelas mulheres
brasileiras também é vivida por muitas
imigrantes, agregada à discriminação e ao
preconceito.

Referências Bibliográficas

BAENINGER, R (org.). Imigração Boliviana
no Brasil. Campinas: Núcleo de Estudos da
População/ Nepo/Unicamp; FAPESP; CNPq;
Unfpa, 2012.
CASTRO, CM., OLIVEIRA, R., CUSTÓDIO,
M. Nos caminhos do Parto Culturalmente
adequado: os sentidos da atenção ao parto
de
mulheres
estrangeiras
em
uma
maternidade pública de São Paulo Civitas,
Porto Alegre, v. 15, n. 2, e59-e74, abr.-jun.
2015.
SPINK, M. J. (org). Práticas discursivas e
produção de sentidos no cotidiano. São
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Resumo do Trabalho em português:

Uso de redes neurais artificiais na dosagem do concreto
Arthur Ferreira*, Elen A. Pimentel, Ricardo P. Ferreira, Renato J. Sassi
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*arthur2.ferreira@usp. br

Objetivos
O objetivo do trabalho foi aplicar uma
rede neural artificial para prever a resistência do
concreto formado pelos materiais básicos:
cimento, água, areia e brita.

Métodos e Procedimentos
A base de dados utilizada no experimento foi
formada por 30 dosagens do concreto, sendo
25 para treinamento e 5 para teste. As entradas
da RNA foram a quantidade de cimento, água,
areia, brita e a relação entre a água e o
cimento. Os parâmetros utilizados na RNA
foram: número de neurônios de entrada igual a
5, número de camadas igual a 2, número de
neurônios nas camadas ocultas igual a 10, taxa
inicial de aprendizagem foi constante igual a
0,9, fator de momento inicial igual 0,7 com
decaimento de 1% a cada 100 épocas, o critério
de parada foi o número máximo de épocas igual
a 1000 (HAYKIN, 1999). O treinamento da RNA
foi sequencial e o tempo de processamento foi
de 3 segundos. A saída da RNA foi a resistência
do
concreto
em
Mega Pascal
(MPa)
(MORETTI, 2010).

Resultados
A RNA aplicada à previsão da resistência do
concreto apresentou boa aderência aos dados
experimentais na fase de treinamento e na fase
de teste. O erro médio no treinamento da rede
foi de 0,345 MPa, o menor erro foi de 0,001
MPa, o maior erro foi de 1,450 MPa. Na fase de
teste o erro médio foi de 0,454 MPa, o menor
erro foi de 0,007 MPa e o erro máximo foi de
0,934 MPa.
A Figura 1 mostra a fase de treinamento da
RNA.

Figura 1: Fase de treinamento da RNA.

Conclusões
Conclui-se que as RNAs podem ser utilizadas
para prever a resistência do concreto, servindo
de apoio para produção do concreto para as
diversas aplicações na construção civil. Como
estudos futuros pretende-se aumentar o número
de amostras e testar outras arquiteturas de
RNAs com o intuito de melhorar o resultado
obtido inicialmente. Pretende-se ainda utilizar
corpos de prova para gerar uma nova base de
dados de dosagem do concreto.

Referências
MORETTI. Sistema Inteligente Baseado na
Redes Neurais Artificiais para Dosagem do
Concreto. 2010.Tese (Doutorado) UNESP, Engenharia Elétrica, Ilha Solteira.
82p.
HAYKIN, S. Neural Networks: A Comprehensive
Foundation. New York: Willey & Sons,
1999.
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Resumo do Trabalho em português:

Título: Violência contra a pessoa idosa: dados coletados com usuários
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Autoria: Fabre, BGCP; Lopes, AM; Nogueira, DRC; Santos, LCB;
Schrempp, LS; Borim, MA.
Orientação: Fabre, BGCP
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
Contato: bibiana.graeff@usp.br

Introdução
As denúncias sobre violência contra a pessoa
idosa vêm crescendo no Brasil, embora exista
elevada subnotificação, já que a violência
contra esse grupo é principalmente cometida
por parentes ou pessoas próximas. Violência
contra o idoso é qualquer ação ou omissão
praticada em local público ou privado que lhe
cause morte, dano ou sofrimento físico ou
psicológico (Estatuto do Idoso, art. 19). São
tipos de violência: a física, a negligência, a
autonegligência, a psicológica, a sexual e a
financeira.

Objetivo
Investigar a incidência e risco de violência
contra a pessoa idosa em usuários da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Métodos:
Entrevista
semiestruturada,
com
roteiro
contendo uma parte de dados sóciodemográficos, uma questão aberta e vinte e
uma (21) fechadas. O roteiro foi embasado no
PAGe¹, VASS², H-S/EAST³ e Caderno de
Violência Contra a Pessoa Idosa. Após uma
aplicação piloto do instrumento, as entrevistas
ocorreram em abril/maio de 2016.

Resultados:
Participaram 75 idosos (49 mulheres e 26
homens) com idade média de 68,5 anos. A
maioria dos participantes habita na zona leste
de São Paulo (41,3%). Um dado surpreendente
é que 40% dos participantes afirmam morarem
sozinhos. Quanto à escolaridade, embora a
maioria tenha ensino fundamental incompleto

(38,7%), um número alto relatou ter ensino
superior
completo
(18,7%).
Para
67
participantes, existe suspeita de violência
(negligência = 82,1%; psicológica = 71,6%;
financeira = 38,8%; física = 28,4%; sexual =
10,4% e autonegligência = 7,5%, sendo que a
maioria concentra 3 ou mais tipos de violência).
Porém, a maioria busca atendimento para a
solução de demandas de outra natureza. Para
os que procuram resolver caso de violência, a
maioria é do tipo financeira ou econômica.

Conclusão:
O estudo confirma a existência de suspeita de
violência com a grande maioria das pessoas
idosas atendidas pela Defensoria Pública.
Contudo, a quase totalidade dos participantes
procurou o serviço para resolver causas de
outra natureza. Tal resultado demonstra que
talvez isso ocorra porque as pessoas não se
veem como vítima de violência, ou não têm a
intenção de denunciar seus parentes, supostos
agressores, de acordo com as tendências
apontadas pela literatura, ou ainda que não
enxergam a Defensoria como instituição que
atenda esse tipo de demanda. Demonstra-se a
necessidade
de
desenvolvimento
de
estratégias para uma escuta qualificada para o
atendimento da pessoa idosa na Defensoria
Pública, bem como ações de conscientização e
de educação em direitos nessa matéria.

Referências:
¹Plano de Atenção Gerontológica.
²Instrumento Vulnerability to Abuse Screening
Scale
³HWALEK-SENGSTOCK
SCREENING TEST

ELDER

ABUSE

Palavras-chave: Idosos; Violência; Defensoria
Pública.
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Resumo do Trabalho em português:

COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DO TREINAMENTO EM REALIDADE
VIRTUAL (XBOX KINECT) E DO MÉTODO PILATES NO DESEMPENHO
FÍSICO-FUNCIONAL DE IDOSOS
Henrique F. Silva, Pedro M. S. Neto e Ruth C. Melo

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
henrique.ferreira.silva@usp.br, ruth.melo@usp.br

Objetivos

O envelhecimento leva a alterações nos
sistemas envolvidos no controle do equilíbrio,
predispondo os idosos às quedas. Nesse
sentido,
exercícios
que
privilegiam
os
componentes envolvidos no controle postural
(resistência muscular, caminhada e equilíbrio)
parecem promissores, não só na prevenção das
quedas mas, também, na manutenção da
capacidade física dos idosos. Sendo assim, o
presente estudo teve como objetivo analisar e
comparar o efeito de dois protocolos de
treinamento (Xbox Kinect e Pilates) no
desempenho físico-funcional de idosos.

Métodos e Procedimentos

Participaram da pesquisa 53 idosos de ambos
os sexos, com idade entre 60-80 anos e bom
estado geral de saúde. Todos participantes
assinaram termo de consentimento livre e
esclarecido. Os treinamentos (Pilates: solo, bola
e faixas elásticas e Realidade Virtual: Xbox
Kinect) foram realizados 2x/semana, duração de
60 min/sessão, por 12 semanas. Antes e após o
período de treinamento/controle, os idosos
realizaram os seguintes testes: 1) timed-up and
go (TUG): tempo gasto para levantar-se de uma
cadeira, caminhar 3 metros, virar, caminhar de
volta e sentar-se 2) sentar e levantar da cadeira:
tempo gasto para realizar cinco movimentos
completos, 3) apoio unipodal: tempo de apoio
em uma perna e 4) teste de caminhada (TC6M):
distância máxima percorrida em 6 minutos. A
comparação entre os grupos foi analisada pelo
teste de variância (ANOVA) para medidas
repetidas. Quando apropriado, as diferenças
inter e intra-grupos foram analisadas por meio
do teste t de Student. Variáveis que não
apresentaram
distribuição
normal
foram
analisadas pelos testes de Mann-Whitney (inter-

grupos) e Wilcoxon (intra-grupo). O nível de
significância adotado foi de α = 5%.

Resultados

O teste de TUG apresentou efeito de interação
(grupo vs. tempo, p=0,02), sendo que na
análise intra-grupo foi observada piora no
desempenho do grupo controle (p=0,04),
enquanto nos grupos experimentais houve
tendência de melhora no tempo do TUG (não
significativo). O teste de levantar e sentar da
cadeira mostrou efeito de tempo (p=0,007),
sugerindo melhora no desempenho no pósteste, o qual foi confirmado (análise intra-grupo)
somente no grupo Pilates (p=0,015). Não foram
observadas diferença significativas para os
demais testes físico-funcionais.

Conclusões

Os protocolos estudados (Pilates e Xbox)
contribuíram para a manutenção do equilíbrio
dinâmico dos idosos, enquanto o grupo controle
apresentou piora no tempo do TUG. Além disso,
somente o Pilates melhorou a força muscular
dos membros inferiores. Embora estas
atividades pareçam promissoras, mais estudos
são necessários para confirmar seus efeitos na
capacidade físico-funcional dos idosos.

Referências

1) Chodzko-Zajko WJ, et al. ACSM position stand. Exercise
and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc,
2009; 41(7):1510-30. 2) Molina KI, et. al. Virtual reality using
games for improving physical fuctioning in older adults: a
systematic review. J Neuroeng Rehabil, 2014;156(11):0120. 3) Bullo V, et. al. The effects of pilates exercise training
on physical fitness and wellbeing in the eldery: a sistematic
review for future exercise prescription. Prev Med,
2015;75:01-11. Apoio financeiro: Universidade de São
Paulo. Palavras chave: Pilates, Xbox, idosos, desempenho
físico-funcional.
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Resumo do Trabalho em português:

Análise da Estrutura do Alvo Biológico HER2 e Substâncias Bioativas
Relacionadas com o Tratamento do Câncer

Taynah Ribeiro (IC)¹*, Michell O. Almeida (PG)², Káthia M. Honório (PQ)1,2
¹Universidade de São Paulo – USP; 2Universidade Federal do ABC - UFABC
*taynah.ribeiro@usp.br

Objetivos
Os principais objetivos deste trabalho são: (a) a
partir da estrutura cristalográfica de HER2 e de
duas moléculas que apresentam atividade
biológica em relação a HER2, realizar
simulações de docking molecular; (b) cálculos
de trajetórias de dinâmica molecular (DM), com
o objetivo de analisar o comportamento
dinâmico do complexo (HER2 e inibidor) em
função do tempo; (c) cálculos de energia livre
por MM-PBSA, MM-GBSA e SIE, para que a
estabilidade do sistema seja analisada.

Métodos e Procedimentos
Primeiramente, foram selecionadas duas
moléculas com capacidade inibitória em
relação ao alvo HER2. Em seguida, as
simulações de docking molecular foram
realizadas com o programa GOLD 5.2 e as
melhores conformações dos inibidores foram
selecionadas. Após essa etapa, as simulações
de DM foram realizadas com o programa
AMBER 12 com o intuito de analisar o
comportamento dinâmico do sistema. Por fim,
foram realizados os cálculos de energia livre de
ligação pelos métodos MM-PBSA, MM-GBSA
(AMBER 12) e SIE (SIETRAJ).

Resultados
A partir do docking molecular pode-se notar
que o inibidor mais ativo (1) possui maior
quantidade de ligações de hidrogênio com
resíduos importantes do HER2, causando
maior estabilidade do sistema em relação ao
inibidor 2, menos ativo. A partir das simulações
de DM, foram analisados os gráficos de RMSD

e RMFS para os dois sistemas, sendo que na
presença do inibidor 1 o complexo inibidor-alvo
apresentou maior estabilidade. A análise de
RMSF mostrou que o inibidor mais ativo
apresenta menor flutuação dos principais
resíduos no sítio ativo. Por fim, a Tabela 1
apresenta os valores de energia livre (ΔG).
Tabela 1. Valores de energia livre de ligação
estimados para os dois sistemas
Composto

ΔG (kcal/mol)
GBSA PBSA
SIE

1
2

-57,54
-42,92

-39,61
-33,34

-10,55
-8,96

IC50
(nM)
0,92
150,00

Conclusões
A partir das análises de docking molecular foi
possível analisar as possíveis conformações
bioativas dos inibidores no sítio ativo de HER2.
O inibidor 1 (mais ativo) apresentou um número
maior de ligações de hidrogênio. Em relação às
simulações de DM e pelos cálculos de energia
livre, foi possível notar que o alvo apresenta
maior estabilidade na presença do inibidor 1.

Agradecimentos
USP (Programa Unificado de Bolsas).
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Resumo do Trabalho em português:

Características do trabalho e experiências vivenciadas por obstetrizes
no Sistema Único de Saúde
Fernanda Tambellini; Cintia Oliveira; Cláudia Medeiros de Castro; Nádia
Z. Narchi*
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
nzn@usp.br

Objetivos
Conhecer as características do trabalho e as
experiências vivenciadas por obstetrizes no
Sistema Único de Saúde.

Métodos
Realizou-se um estudo de campo, descritivo e
de natureza qualitativa. Os sujeitos da
pesquisa compreenderam egressas do Curso
de Obstetrícia da EACH-USP que estiveram
ou ainda estão trabalhando em instituições
estaduais ou municipais pertencentes ao
SUS. A coleta de dados foi feita por entrevista
com questões norteadoras acerca dos
objetivos do estudo. A partir da leitura e
assinatura do Termo de Consentimento Livre
e
Esclarecido,
foram
realizadas
as
entrevistas,
que
foram
gravadas
e
posteriormente transcritas e analisadas de
acordo com o método de análise de conteúdo
1
proposto por Bardin .

Resultados
Foram entrevistadas dez egressas do curso
de Obstetrícia, com média de 26,8 anos de
idade. Três delas trabalhavam em unidades
com gestão estadual, duas em hospitais
municipais e uma em hospital com gestão
mista. Sete participantes foram contratadas
via concurso público e três por processo
seletivo realizado pelas organizações sociais
de saúde que gerenciam os serviços

públicos. Seis entrevistadas estavam em seu
primeiro emprego. A análise dos discursos
das obstetrizes possibilitou identificar cinco
categorias temáticas: O trabalho em
Obstetrícia; A experiência no SUS; Dilemas:
entre o ideal e o possível; Fazendo a
diferença e Violência Obstétrica.

Considerações finais
Os resultados do estudo subsidiaram
reflexões acerca dos desafios vivenciados
por obstetrizes em seu trabalho no SUS,
especialmente quanto às dificuldades com a
prática profissional no serviço público, às
dificuldades de relacionamento com outros
profissionais de saúde, ao desconhecimento
da profissão, ao reconhecimento do trabalho
da obstetriz pelas mulheres, à dificuldade em
lidar com a violência obstétrica, os dilemas
enfrentados na prática do cuidado. Além
disso, obstetrizes salientaram seu papel
social com o compromisso de mudança dos
modelos de atenção obstétrica vigentes, bem
como com a consolidação do SUS.

Referências
1. Bardin L. Análise de Conteúdo. Lisboa,
Portugal; Edições 70, LDA, 2009.
Palavras-chave: Recursos humanos em
saúde; exercício profissional; obstetriz.
Apoio: Programa Unificado de Bolsas de
Estudo da USP em Pesquisa.
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Resumo do Trabalho em português:

Título: Impermevest: um agente contra quedas.
Autoria: Schrempp, LP; Silva, CS; Arruda, LBS. (Graduandas de
Gerontologia EACH-USP)
Orientação: Gutierrez, BAO. (Docente do curso de Gerontologia EACHUSP)
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
Fomento: Empresa PolicyWisdom (Miami-EUA)
Contato: luizasch95@gmail.com

Introdução

Resultados

O desafio “Saúde dos Idosos” foi lançado pela
empresa de consultoria pública PolicyWisdom,
em setembro de 2014 e propunha que jovens
empreendedores desenvolvessem soluções
com impacto na saúde, mas ao mesmo tempo
de baixo custo, para idosos residentes na
Comunidade Vila Nova Esperança (VNE),
localizada na zona oeste de São Paulo. Neste
local
residem
500
famílias,
sendo
aproximadamente 50 idosos. Neste período e,
para essa finalidade, a equipe Triple Geronto
Ideas, formada por três estudantes do curso de
Gerontologia da USP, desenvolveu o protótipo
do Impermevest, uma espécie de protetor
impermeável para calçados que objetiva a
prevenção de quedas devido a sua qualidade
antiderrapante em situações de risco, como
pisos molhados. Objetivo: Criar um produto de
custo relativamente baixo, que intervisse nas
quedas sofridas por idosos em diversas
circunstâncias e que, assim, pudesse beneficiar
os idosos da VNE, principalmente devido às
condições do ambiente propicio à quedas que
esta população enfrenta diariamente.

Em geral, foi ressaltada a grande utilidade do
produto. Dos 11 beneficiados contatados, 10
afirmaram que usaram e realmente o
comprariam. Além disso, todos responderam
positivamente quando foi questionado se
acreditavam que o produto seria capaz de
prevenir quedas. Também foi ressaltado pela
maioria outras duas qualidades: confortável e
fácil de calçar.

Conclusão
O Impermevest é útil tanto no cenário de
terreno irregular e com cascalhos, presentes na
comunidade, quanto no uso doméstico em que
os pés tenham contato com água e produtos
que tornem o chão escorregadio, como na
lavagem de pisos. Apresenta colaboração
favorável na diminuição de quedas e é
impactante frente à resolução deste problema
de saúde pública que acomete grande parte da
população idosa. Os residentes da VNE que o
receberam fizeram bom uso e aprovaram o
produto, negaram quedas durante os sete
meses de uso.

Métodos
Os 23 idosos cadastrados na pesquisa
“Apadrinhamento de idosos”, já desenvolvida
no
local,
beneficiaram-se
do
produto
desenvolvido. Portanto, foram confeccionados
23 pares do Impermevest. Em julho de 2015,
ocorreu a entrega destes e os indivíduos
também foram orientados quanto ao seu uso. A
pesquisa é caracterizada como um estudo de
caso e, após sete meses, encontrou-se 11
beneficiados que responderam um breve
questionário com questões semi-estruturadas
avaliando e qualificando o produto.

Referências
Castro PMMA, Magalhães AM, Cruz ALC, Reis
NSRD. Testes de equilíbrio e mobilidade
funcional na predição e prevenção de riscos de
quedas em idosos. Rev Bras Geriatr Gerontol
[periódico na Internet]. 2015 [citado 2016 mar
31];18(1):129-140.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v18n1/1809-9823rbgg-18-01-00129.pdf
Palavras-chave: Prevenção; Quedas; Idosos.
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Resumo do Trabalho em português:

A Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Estudos do
Lazer (ANPEL) e seus impactos para os estudos do lazer no Brasil
Julio Cesar Souza Santos* e Ricardo Ricci Uvinha**
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
*julio.cesar.santos@usp.br
**uvinha@usp.br

Objetivos
Entender quais os impactos para a pesquisa em
lazer a partir da formação da ANPEL, bem
como qual a possível articulação dessa
Associação com os estudos temáticos em nível
de graduação aos estudos do lazer no país.
Explora-se,
por
meio
de
investigação
bibliográfica, documental e de campo, dados
relativos ao desenvolvimento do segmento em
nível acadêmico-científico.

Métodos e Procedimentos
O procedimento metodológico deu-se por meio
de pesquisa qualitativa de caráter exploratório,
combinando
enfoques
bibliográfico
e
documental.
Realizou-se
investigação
bibliográfica que formou o referencial teórico
(Oliveira, 1999) sucedida à pesquisa de campo
por meio de entrevistas semiestruturadas,
abertas e fechadas, com membros fundadores
da Associação nas categorias sócio-doutor e
sócio-fundador. Escolheram-se pesquisadores
da Associação que constituíram a diretoria da
Associação Brasileira de Pesquisa e PósGraduação em Estudos do Lazer (ANPEL) nas
gestões 2013/2014 e 2014/2016. Foi necessário
que o questionário fosse confeccionado em
ferramenta online de formulário do Google –
Google Forms, por ocasião da distância
geográfica dos entrevistados. A análise dos
dados constituiu-se Análise Interpretativa,
procurando superar a estrita a mensagem do
texto, cotejando-a com o referencial teórico
(Severino, 2000).

Resultados
A investigação multidisciplinar em lazer tem
uma contribuição substancial para os avanços
na qualidade da pesquisa no tema, pois
estimula a construção de novas ideias e de
novos enfoques. A criação de uma Associação
nacional que articule um espaço de debate
acadêmico e político pode promover o
aprofundamento dos conhecimentos sobre o
tema a partir da crítica e do debate, como,
também, a congregação desses pesquisadores
e suas contribuições aproximadas uns dos
outros para o crescimento qualitativo dos
estudos temáticos do lazer no Brasil.

Conclusões
Considera-se que a criação da Associação
Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em
Estudos do Lazer configura-se um importante
avanço aos estudos do lazer no Brasil e tal
avanço não se direciona, apenas, ao aumento
destes estudos, mas, também a uma
organização política da ANPEL e pela ANPEL
no contexto das comunidades acadêmicocientíficas brasileiras. Entretanto, a associação
não prevê um objetivo claro em permitir ou
engendrar
a
confecção
de
trabalhos
interdisciplinares que, sob a perspectiva
multidisciplinar
do
lazer,
promovam
o
desenvolvimento do campo.

Referências
Oliveira, S. L. de. (1999). Tratado de
Metodologia Científica: Projetos de pesquisas,
TGI, Monografias, Dissertações e Teses. São
Paulo: Pioneira.
Severino, A. J. (2000). Metodologia do trabalho
científico. São Paulo: Cortez.

Palavras-chave: ANPEL. Lazer. Brasil.
Apoio: Ensinar com Pesquisa.
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Resumo do Trabalho em português:

!

O"lúdico"no"processo"de"ensino"
Edmilson"Ribeiro"Miranda"Junior1"e"Luís"Paulo"de"Carvalho"Piassi2"
Escola'de'Artes,'Ciências'e'Humanidades,'Universidade'de'São'Paulo,'São'Paulo,'
SP.'Brasil.'
1

2

edmilson.miranda@usp.br',' lppiassi@usp.br'

'

Objetivos"

Conclusões"

Apresentar'de'forma'lúdica'o'período'da'
Guerra' Fria' com' foco' na' corrida' espacial,'
simulando' o' clima' de' disputa' entre' as' duas'
superpotências'envolvidas'no'conflito'ideológico.'

Utilizar' o' lúdico' no' ensino' possibilita' uma'
compreensão' e' absorção' maior' dos' conteúdos'
na'aprendizagem.'Foi'possível'observar'que'os'
alunos'retiveram'os'conceitos'de'forma'mais'fácil'
e,'possivelmente,'duradoura.'

Métodos"e"Procedimentos"

Referências"

Foram' utilizados' materiais' recicláveis,' como'
garrafas' pet' e' papelão,' para' que' os' alunos'
construíssem' naves' espaciais.' Também' foi'
utilizado'dispositivo'multimídia'para'apresentar'o'
período' histórico' da' Guerra' Fria.' Para' simular'
uma' corrida' espacial,' utilizouNse' o' método' da'
brincadeira'de'Caça'ao'Tesouro,'onde'os'alunos'
buscavam'pistas'escondidas'pela'escola.''

DALLABONA,'Sandra'Regina^'MENDES,'Sueli'
Maria'Schmitt.'O'lúdico'na'educação'
infantil:"jogar,'brincar,'uma'forma'de'educar.'
2005.'Disponível'em:'
<http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev04N
16.pdf>.'Acesso'em:'08'jun.'2016.'
'
ROMERA,'Liana'et'al.'O'lúdico'no'processo'
pedagógico'da'educação'infantil:'importante,'
porém'ausente.'Movimento,"Porto'Alegre,'v.'13,'
n.'2,'p.131N152,'ago.'2007.'
'
SANTOS,'Valdirene'Aparecida^'SANTOS,'
Marina'Cristina'Villela.'O'lúdico'no'processo'
ensinoNaprendizagem.'Anuário'da'Produção'de'
Iniciação'Científica'Discente,'Valinhos,'v.'14,'n.'
24,'p.289N300,'mar.'2010.'
'
WAJSKOP,'Gisela.'O'brincar'na'educação'
infantil.'Caderno'de'Pesquisa,'São'Paulo,'v.'0,'
n.'92,'p.62N69,'fev.'1995.

Resultados"
O'clima'de'competição'do'período'ficou'evidente'
durante'a'aplicação'da'aula.'As'duas'equipes'se'
aplicaram'para'serem'as'primeiras'a'terminar'as'
tarefas.' Quanto' ao' tema' da' aula,' os' alunos'
conseguiram' compreender' os' conceitos' da'
Guerra' Fria' e' da' Corrida' Espacial' através' do'
lúdico,'reforçando'o'que'diz'Dallabona'e'Mendes'
(2005)' sobre' o' brincar' na' educação:' “é" de"
primordial" importância" a" utilização" das"
brincadeiras" e" dos" jogos" no" processo"
pedagógico," pois" os" conteúdos" podem" ser"
ensinados" por" intermédio" de" atividades"
predominantemente"lúdicas”'(p.'2).'
PalavrasNchave:' Ensino,' Guerra' Fria,' Corrida'
Espacial.''
Apoio:'PUBE.
"

!
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Resumo do Trabalho em português:

A INTERNALIZAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS NA PREFEITURA DE SÃO
PAULO: ANÁLISE DO PROGRAMA DE METAS 2013-2016 NO COTIDIANO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH USP
Aluna: Ingrid Cristine Rodrigues Nacimento
Orientadora: Patricia Mendonça
ingrid.nascimento@usp.br

Objetivo
Este projeto de pesquisa buscou fazer
uma análise do Programa de Metas da gestão
Haddad 2013-12016 com os elementos da cultura
organizacional buscando compreender como o
instrumento se internaliza no cotidiano da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania, como sendo a secretaria que obtém o
maior
número
de
metas
sobre
sua
responsabilidade.

Métodos e Procedimentos
Para a concretização da pesquisa optouse por utilizar uma metodologia qualitativa
baseado no estudo de caso. Esse estudo pauta-se
por coletar depoimentos através de entrevistas
com roteiros semiestruturados que se focaram em
captar impressões e vivências dos entrevistados
selecionados.

Resultados
O Programa de Metas estabelece a
entrega de produtos concretos que a Prefeitura
pretende beneficiar à população ao longo dos
quatro anos de gestão. Tais metas foram
selecionadas a partir de um diagnóstico em torno
dos objetivos estratégicos aos quais elas se
relacionam, levando em consideração o benefício
efetivo esperado da implementação desses
equipamentos e serviços.
A SMDHC tem a responsabilidade de
acumular no de 13 metas direcionadas a nova
pasta veio no perfil empreendedor do primeiro
secretário que buscou consolidar uma nova
agenda de Direitos Humanos para a cidade de
São Paulo.
Existe uma resistência, em determinadas
coordenações em assumir compromissos que
foram estabelecidos pelo coordenador anterior. A
grande maioria dos servidores está alocada em
cargos de comissão, ou seja, são cargos de
confiança e nomeação que está sobre livre
provimento da discricionariedade do Secretário
Municipal. Desse modo pode-se perceber que
grande parte dos gestores tem um histórico de
militância em suas agendas. Este perfil político,

geralmente sobre a figura do coordenador da área,
denota um direcionamento para as políticas
públicas.
A internalização do Programa de Metas no
quesito
de
transversalidade
é
pouco
desempenhada dentro da secretaria, pois cada
coordenação conversa muito pouco com as outras,
desconhecendo os projetos que estão sendo
executados. A problemática entre esse pouco
diálogo entre as coordenação reverbera na pouca
possibilidade de articulação e parceria entre
pastas que possuem temáticas diferentes que
poderiam contribuir para realizar uma ação mais
efetiva.

Conclusões
A
SMDHC
é
umasecretaria-meio
responsável por ser mediadora dando suporte
para que outras secretarias possam executar suas
ações A internalização do Programa de Metas
dentro da cultura organizacional não se deu de um
modo específico e igual em todas as secretarias.
O estudo do caso da SMDHC revelou que a
secretaria foi totalmente estruturada para estar
associada a esse novo instrumento de
planejamento adotado por meio da gestão por
resultado, contudo ainda é possível encontrar
certas resistências e obstáculos. Tais limitações
são naturais devido a consolidação de um modelo
de gestão a partir de uma burocracia com uma
máquina saturada que acaba complicando a
implementação de um plano com entregas físicas.

Referências:
PREFEITURA DE SÃO PAULO- Planejasampa –
Site
institucional.
Disponível
em:<
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/met
as/> Acesso em 17 de outubro de 2015.
_______________________. Programa de Metas
2013-2016 da cidade de São Paulo – Versão
Final Participativa. Acesso em 19 de outubro de
2015.
MOTTAS, F.C.P.
& VASCONCELOS I.F.G.
Cultura e Organização no Brasil. Teoria Geral
da Administração -3 edição - Thomson, 2006.
Capítulo 10 - A cultura organizacional.
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Resumo do Trabalho em português:

Explorando o Algoritmo de Biclusterização HBLCoClust
Guilherme de Oliveira Fernandes*, Sarajane M. Peres, Valdinei Freire
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*guilherme2.fernandes@usp.br

Objetivos
O objetivo deste trabalho foi explorar o
algoritmo de biclusterização (de biclustering)
Hash Based Linear Co-Cluster (HBLCoClust), de
França (2014), quanto à sua capacidade de tratar
diferentes estruturas de biclusters e a presença
de ruído. Biclusterização é entendido como um
modelo de agrupamento de dados que agrupa
objetos (dados) e atributos (características).
Nesse modelo, a similaridade entre subconjunto
de atributos é usada na definição de biclusters.

Métodos e Procedimentos
O HBLCoClust foi implementado na plataforma
GNU Octave. Esse algoritmo realiza a biclusterização a partir do conceito probabilístico que diz
que dois objetos colidem quando mapeados por
uma função hash, com probabilidade de colisão
proporcional à similaridade entre eles. O algoritmo consiste de seis etapas: pré-processamento, que remove atributos pouco discriminativos; uso do algoritmo Locality Sensitive Hashing
(LSH) (Gionis et al., 1999) na geração de sementes de biclusters; criação de biclusters a partir da
união de objetos e atributos associados pelas sementes; uso do algoritmo InClose (Andrews,
2011) que expande os biclusters com adição de
objetos e atributos, sem perda da característica
dos biclusters; adição de objetos e atributos aos
biclusters respeitando um limiar máximo de esparsidade; fusão de biclusters que compartilham
características. Para testes, foram geradas matrizes de dados binários representando as estruturas básicas de biclusters e nelas foram adicionados diferentes níveis de ruídos. O limiar máximo de esparsidade foi determinado para 30%.

Resultados
A partir dos testes notou-se que o algoritmo é eficiente para encontrar biclusters de diferentes estruturas, porém, apresentou falsos positivos
quando da inserção de ruído, principalmente

para as estruturas mais complexas que apresentam tanto sobreposição de dados quanto de objetos. Uma inspeção visual dos resultados é possível nas figuras 1, 2 e 3.

Figura 1: Matrizes de dados geradas (sem ruído).

Figura 2: Matrizes de dados com inserção de ruído.

Figura 3: Resultados da aplicação do HBLCoClust.

Conclusões
A partir dos testes realizados, foi possível observar que o algoritmo HBLCoClust apresenta dificuldades para lidar com ruído. Entretanto, parte
dessa dificuldade pode ser superada com um estudo mais aprofundado dos parâmetros livres do
algoritmo e da função hash usada pelo algoritmo
LSH.

Referências
[1] França, F. A Hash-based Co-Clustering Algorithm for Categorical Data. arXiv:1407.7753.
2014.
[2] Gionis, A., Indyk, P., Motwani, R. Similarity
search in high dimensions via hashing. In: VLDB,
pp. 518–529 (1999).
[3] Andrews, S. In-close2, a high performance
formal concept miner. In: Conceptual Structures
for Discovering Knowledge, Springer, 2011, pp.
50–62.
Palavras-chave: Mineração de Dados; Biclusterização; Coclusterização.
Apoio: Iniciação Científica voluntária.
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Resumo do Trabalho em português:

Composição florística do estrato herbáceo-arbustivo no Parque Natural
Municipal do Pedroso, Santo André - SP.
Fernando de Lima Gasparotto1 e Silvana Aparecida Pires de Godoy2
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH-USP, São Paulo – SP
1

2

fernando.gasparotto@usp.br, sapgodoy@usp.br

Objetivos
Propõe-se por este projeto estudar a flora do
Parque Natural Municipal do Pedroso, Santo
André – SP, por meio de levantamento florístico
do estrato herbáceo-arbustivo de algumas de
suas trilhas e de sua área de visitação. Dentro
do proposto, os objetivos específicos foram: (1)
coletar material botânico em estado reprodutivo
do estrato desejado; (2) preparar o material
herborizado para representar a diversidade
vegetal local; (3) incrementar o acervo do
Herbário SPFE (EACH-USP), (4) elaborar
chaves de identificação das espécies coletadas.

Métodos e Procedimentos
A área de estudo é um parque natural com área
remanescente de Mata Atlântica, tendo sofrido
muita interferência humana, por ter sido uma
fazenda de produção de carvão vegetal
pertencente à família Pedroso. A coleta do
material foi feita entre janeiro e julho de 2016,
por meio de caminhada livre pela área de
visitação e pelas trilhas. O material foi prensado
e seco em estufa, com parte da estrutura
reprodutiva fixada em álcool 70% para posterior
análise e identificação até o nível específico. A
identificação está sendo feita utilizando-se de
Souza e Lorenzi (2012) e da coleção Flora
Fanerogâmica do Estado de São Paulo
(WANDERLEY et al., 2001-2016), entre outras.
Também está sendo feita a preparação do
material herborizado para inclusão no Herbário
SPFE (EACH-USP) e a elaboração de chaves
de identificação para as espécies coletadas.

Resultados parciais
Até o presente momento foram coletados 275
espécimes pertencentes a 176 espécies,
distribuídas em 117 gêneros e 46 famílias de
Angiospermas. As famílias mais ricas em
número de espécies (Figura 1) foram
Asteraceae (46), Poaceae (20), Rubiaceae (15),
Melastomataceae e Cyperaceae (9 cada) e
Malvaceae (7), que somadas, correspondem a
60,2% do total coletado. Várias espécies

encontradas são consideradas invasoras ou
daninhas, o que reflete a grande interferência
humana na paisagem.

Figura 1. Famílias mais ricas em número de espécies
coletadas, do Parque Natural Municipal do Pedroso.

Conclusões
O estrato herbáceo-arbustivo do Parque Natural
Municipal do Pedroso apresenta uma grande
diversidade específica. As famílias mais ricas
em número de espécies foram as comumente
encontradas para o estrato em análise. A
ocorrência de diversas espécies daninhas e
invasoras é indicativa do alto grau de
antropização da área.

Referências
SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica
Sistemática: Guia ilustrado para identificação
das famílias de fanerógamas nativas e exóticas
no Brasil, baseado em APG III. 3. ed. Nova
Odessa: Plantarum, 2012.
WANDERLEY, M. G. L.; SHEPHERD, G. J.;
MELHEM, T. S.; GIULIETTI, A. M.; MARTINS,
S. E. (Coord.). Flora Fanerogâmica do Estado
de São Paulo. São Paulo: FAPESP: HUCITEC:
RiMa: Instituto de Botânica, 2001-2016. 8 v.
Palavras-chave:
levantamento
florístico;
morfologia vegetal; identificação vegetal;
herborização; chave de identificação.
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Resumo do Trabalho em português:

Parcerias entre Estado e Organizações da Sociedade Civil- OSCs- para
a execução de políticas públicas no âmbito federal: estudo da política
Cultura Viva
Giovana Rudner*
Orientadora: Patricia Mendonça
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo
* giovana.rudner@usp.br

Objetivos
Analisar as relações de parceria entre Estado e
OSCs no Brasil enfocando as parcerias
realizadas no âmbito das três esferas de
governo
no
Programa
Cultura
Viva,
concentrando-se
nas
análises
das
transferências realizadas entre o período 20012016.

Métodos e Procedimentos
Esta pesquisa é de natureza exploratóriodescritiva, e utiliza-se de estratégias quantitativa
e qualitativa. A etapa qualitativa realizou
pesquisa bibliográfica e documental, sendo
complementada
com
entrevistas
semiestruturadas com gestores da área cultural
a fim de entender o funcionamento e identificar
problemas nas parcerias realizadas entre os
governos e as organizações no âmbito do
Cultura Viva. Na etapa quantitativa foram
acessados dados sobre as parcerias realizadas
entre o Governo Federal, do estado (SEC) e do
município (SMC) de São Paulo com as OSCs.

Resultados
Os dados demonstram que há concentração
geográfica dos pontos de cultura nas áreas
mais populosas, mas há desconcentração em
se tratando de público alvo, abrangendo
populações mais vulneráveis, crianças e jovens.
Há uma falta de padronização nos cadastros
dos três entes federados, prejudicando algumas
comparações e análises. As entrevistas
destacam que a grande maioria das OSCs são
pequenas e com baixa capacidade de gestão.
Há entraves burocráticos para a execução dos
convênios, prejudicando não só as OSCs, como
os próprios entes federados. Logo, nota-se a
falta de visão estratégica na implementação do
Programa, uma vez que a legislação não condiz
com a realidade dos Pontos e as necessidades
locais de implementação. Essa falha na

implementação
pode
resultar
no
enfraquecimento e desestabilização das OSCs
participantes, que precisam ser vistas como um
instrumento da política pública.

Conclusões
As OSCs são capazes de mobilizar iniciativas
individuais a fim de alcançar o bem público
(Salamon&Toepler, 2015). No entanto há vários
desafios na cooperação com o Estado, tais
como: perda de autonomia ou independência;
distorção dos objetivos; burocratização, ou
excesso de profissionalização resultante de
requisitos do programa e de prestação de
contas do governo. O programa Cultura Viva
surgiu para estimular a produção e circulação
da expressão da cultura local (Silva & Araújo,
2010). Dessa forma, o intuito do Programa
Cultura busca OSCs aliados que auxiliem na
garantia e na difusão dos direitos culturais.
Através do seu reconhecimento institucional por
meio dos Pontos de Cultura, o governo
compartilha a responsabilidades (Turino, 2009).
Mas ao mesmo tempo, a partir da leitura do
‘manufacturing civil society’ (Brandsen et al.,
2014), podemos afirmar que é possível verificar
uma postura dirigente do Estado em relação á
sociedade, tendo a política cultural como meio
para fortalecê-la.

Referências
Brandsen, T.; Verschuere, B.; Trommel, W.
(2014) Manufacturing Civil Society: Principles,
Practices and Effects. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
Silva, F. A. B. & Araújo, H. E. (org) (2010).
Cultura viva: Avaliação do Programa Arte
Educação e Cidadania. Brasília: IPEA.
Turino, C. (2009) Ponto de cultura: o Brasil de
baixo para cima. São Paulo: Anita Garibaldi.
Palavras-chave: OSCs, Parcerias, Cultura Viva
Apoio: FAPESP
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Resumo do Trabalho em português:

Características do trabalho e experiências vivenciadas por obstetrizes
no Sistema Único de Saúde
Fernanda Tambellini; Cintia Oliveira; Cláudia Medeiros de Castro; Nádia
Z. Narchi*
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
nzn@usp.br

Objetivos
Conhecer as características do trabalho e as
experiências vivenciadas por obstetrizes no
Sistema Único de Saúde.

Métodos
Realizou-se um estudo de campo, descritivo e
de natureza qualitativa. Os sujeitos da
pesquisa compreenderam egressas do Curso
de Obstetrícia da EACH-USP que estiveram
ou ainda estão trabalhando em instituições
estaduais ou municipais pertencentes ao
SUS. A coleta de dados foi feita por entrevista
com questões norteadoras acerca dos
objetivos do estudo. A partir da leitura e
assinatura do Termo de Consentimento Livre
e
Esclarecido,
foram
realizadas
as
entrevistas,
que
foram
gravadas
e
posteriormente transcritas e analisadas de
acordo com o método de análise de conteúdo
1
proposto por Bardin .

Resultados
Foram entrevistadas dez egressas do curso
de Obstetrícia, com média de 26,8 anos de
idade. Três delas trabalhavam em unidades
com gestão estadual, duas em hospitais
municipais e uma em hospital com gestão
mista. Sete participantes foram contratadas
via concurso público e três por processo
seletivo realizado pelas organizações sociais
de saúde que gerenciam os serviços

públicos. Seis entrevistadas estavam em seu
primeiro emprego. A análise dos discursos
das obstetrizes possibilitou identificar cinco
categorias temáticas: O trabalho em
Obstetrícia; A experiência no SUS; Dilemas:
entre o ideal e o possível; Fazendo a
diferença e Violência Obstétrica.

Considerações finais
Os resultados do estudo subsidiaram
reflexões acerca dos desafios vivenciados
por obstetrizes em seu trabalho no SUS,
especialmente quanto às dificuldades com a
prática profissional no serviço público, às
dificuldades de relacionamento com outros
profissionais de saúde, ao desconhecimento
da profissão, ao reconhecimento do trabalho
da obstetriz pelas mulheres, à dificuldade em
lidar com a violência obstétrica, os dilemas
enfrentados na prática do cuidado. Além
disso, obstetrizes salientaram seu papel
social com o compromisso de mudança dos
modelos de atenção obstétrica vigentes, bem
como com a consolidação do SUS.

Referências
1. Bardin L. Análise de Conteúdo. Lisboa,
Portugal; Edições 70, LDA, 2009.
Palavras-chave: Recursos humanos em
saúde; exercício profissional; obstetriz.
Apoio: Programa Unificado de Bolsas de
Estudo da USP em Pesquisa.
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Resumo do Trabalho em português:

ROBÔS ESCOVA: MODELOS DE BAIXO CUSTOS UTILIZADOS NO
ENSINO DE CIÊNCIAS
Paulo Borges Viríssimo dos Santos
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo
paulerissimo@yahoo.com.br

Objetivos
A partir de um ambiente de descontração e
ludicidade o objetivo da aplicação é estimular a
curiosidade e aprendizado por ciências e
tecnologias. A montagem de Robôs Escova,
com materiais de baixo custos e de fácil
acesso, permite o aprendizado de conceitos
científicos, como por exemplo as Leis de
Newton, geração de eletricidade, deslocamento,
pilhas entre outros.

construção, e sem a intervenção dos
aplicadores, tomaram a iniciativa de ajudar os
demais grupos que ainda não haviam
terminado. Consideramos que além de
proporcionar
maior
possibilidade
de
aprendizado em conceitos científicos e
resolução de problemas, os modelos estimulam
a busca de conhecimentos científicos e
tecnológicos.

Métodos e Procedimentos
Foi realizado a montagem de modelos
robóticos, denominados Robôs Escova a partir
de modelos desenvolvidos pelo especialista em
laboratório Ricardo Lacerda da EACH-USP. A
aplicação dos Robôs Escova no ensino de
ciências tem como metodologia aulas práticas
e lúdicas, onde os alunos constroem seus
modelos robóticos em pequenos grupos e com
materiais simples ou retirados de eletrônicos
reciclados. Este procedimento visa estimular o
trabalho em grupo e as habilidades manuais
dos alunos. Procuramos adotar a teoria sócio
histórica de Vigotski (2001) para estruturar a
metodologia de ensino aprendizado.

Resultados
Os resultados obtidos são provenientes de
aplicações em escolas municipais de São
Paulo, e de cursos oferecidos a alunos da rede
pública, de ensino fundamental e médio, no
Laboratório de Recursos Didáticos da Escola de
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo. Durante a construção dos
modelos robóticos notamos uma melhora
significativa do trabalho em grupo entre as
alunas, quando os participantes de um dos
grupos que havia terminado a sua

Figura 1:Modelos construídos durante as aplicações.

Conclusões
A utilização de construções robóticas utilizando
materiais de baixo custos, e fácil acesso
contribuem significativamente no aprendizado
de conceitos científicos, melhora o trabalho em
grupo e a capacidade de resolução de
problemas.

Referências
VIGOTSKI, L. S. A Construção do Pensamento
e da Linguagem. São Paulo. Editora Martins
Fontes, 2001.

Palavras-chave. Robótica; Ensino de Ciências;
Robôs Escova
Apoio: PIBID.
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Edição e circulação de manuais para engenheiros no período imperial
(1808 -1889)
Lorena Sayuri Nakashima* e Rogério Monteiro de Siqueira
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, USP, São Paulo, SP. Brasil.
*lorena.nakashima@usp.br

Objetivos
Criar um banco de dados dos
intelectuais saídos das Academias Militar e de
Engenharia, bem como investigar a vida de
alguns desses personagens no sentido de
prospectar obras ou compêndios deixados por
tais sujeitos, em especial, obras sobre as
ciências matemáticas. Este trabalho elegeu
Eduardo de Sá Pereira de Castro, suas obras e
sua história como estudo de caso. Sua trajetória
indica algumas pistas sobre a dinâmica de
circulação dessas obras no meio editorial no
Brasil Império.

Método e Procedimentos
A pesquisa se divide em duas partes: na 1ª,
foram realizadas buscas por almanaques
digitalizados do período de 1835 a 1861, dos
quais foi possível acessar informações da
Academia Real/Imperial Militar, e no Corpo
Imperial de Engenheiros, predominantemente.
Nesta etapa fez-se uso das seguintes fontes:
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Biblioteca
Brasiliana José e Guitá Mindlin, Sistema
Integrado Dedalus da USP e Google Books.
Esta busca resultou em um banco de dados
prosopográficos, de maneira a preambular a
compreensão das diversas lógicas editoriais e
comerciais da circulação dos compêndios de
ciências exatas. Desta etapa, passou-se a
estudar a vida e obra de um caso: Eduardo de
Sá Pereira de Castro, fazendo uso dominante
de anúncios publicitários explorados na
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Resultados
Após a produção da data-base nos anos
pesquisados, (1835-1861) pôde-se notar um
movimento entre os bacharéis saídos da

Academia Militar cuja carreira, quando não
seguia para as forças armadas, dirigia-se para
cargos de instrução, seja ela pública ou
particular. O que não ocorre muito entre os
bacharelados saídos do Corpo de Engenheiros
(CE). Era mais comum bacharéis da Academia
Militar lecionar no CE. Com o estudo de caso a
respeito da vida do bacharel em matemática e
ciências naturais - Eduardo de Sá Pereira de
Castro (1828-1872) percebeu-se haver uma
profissão comum ao ambiente educativo no
século XIX, porém, pouco estudada: o
explicador. Castro ganha notoriedade após a
repercussão de sua obra O Explicador de
Arithmetica, 1854, permanecendo nas livrarias e
nos conselhos de compra para a instrução
pública até o final do século. Tal gênero designa
aquele que está hierarquicamente abaixo numa
do lente, e que tem como função, fazer as
vezes de um lente/professor. Na pesquisa,
pôde-se notar também, pistas de como as obras
de lentes similares a Castro sobreviveram no
mercado editorial, consoantes à venda de
materiais didáticos tradicionais como o francês
e inglês.

Conclusões
Os compêndios produzidos pelos lentes
parecem se direcionar para as casas de edição
de livros didáticos, estas, não necessariamente
ligadas às instituições públicas. No caso de
Eduardo de Sá, O Explicador de Arithmetica
permanece com os serviços da mesma editora,
a Livraria Clássica, que mais tarde passa a ser
a Livraria Alves & Cia.

Referências
HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil (sua
história). São Paulo: EDUSP, 1985. Palavraschave: Século XIX; História da edição científica;
Aritmética Apoio: Reitoria USP
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Ginástica laboral, qualidade de vida e a questão de gênero
Autores: Emily A. Pimenta, Débora N. Galdino
Orientadoras: Profª. Drª. Cristina L. Lee e Educadora Joana P. Barros
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
emilypimenta@usp.br / joanapaulabarros@usp. br / debora.galdino@usp.br / crislee@usp.br

Objetivo:

A veriguar se há diferença entre
homens e mulheres nos aspectos investigados
no questionário, os quais levam em conta tanto
fatores relacionados à ginástica laboral quant o
à qualidade de vida dos funcionários.

trabalho, satisfação consigo mesmo e
satisfação nas relações sexuais. Quant o aos
domínios analisados, o psicológico foi o único
que evidenciou nível de significância.
Tabela 1: Médias entre homens e mulheres

Método:

Foi feito um estudo trans versal,
quantitativo e qualitativo, com funcionários de
uma Universidade Pública que participavam
das atividades de ginástica laboral. Foram
distribuídos cerca de 120 questionários, com
termo de consentimento livre esclarecido para
os mesmos, porém apenas 35 pessoas
responderam, sendo 15 mulheres e 20
homens, com idades entre 23 a 58 anos. A
participaç ão na pes quisa foi voluntária e o
anonimato
foi
garantido.
Foi
aplicada
coletivamente
a
versão
resumida
do
questionário de A valiação de Qualidade de
Vida da Organização Mundial de Saúde
(WHOQOL-BREF), composta por 26 perguntas
que abrangem os domínios físico, psicológico,
social e ambiental, além de duas questões
sobre qualidade de vida. Foram adicionadas
mais nove pergunt as abertas relacionadas à
ginástica laboral. Os dados coletados foram
organizados em planilha no Excel e analisados
pelo programa Statistical Pack age for the
Social Scientists para dados descritivos,
correlações de Pearson entre as variáveis
quantitativas e Teste T Student para grupos de
homens e mulheres. O nível de significância
considerado foi de p≤0,05 ou p≤0,01.

Resultados:

Dentre as questões voltadas à
ginástica laboral, não foram verificadas
diferenças significativas entre os gêneros. Com
relação ao questionário WHOQOL-B REF,
apenas em cinco variáveis houve diferenças
significativas: percepção de qualidade de vida,
satisfação com a aparência, satisfaç ão com o

As mulheres por vezes se sobrecarregam com
jornadas múltiplas, o que pode influenciar na
percepção sobre saúde e compet ência no
trabalho, como pode ser visto no trabalho de
Paschoal e Tamayo (2005). Além disso,
segundo Vilhena et al (2005) a cobrança por
um corpo belo da mulher, sem marcas de
cansaço e envelhecimento, sexualizado e por
muitas vezes medicado para se tentar alcançar
tal objetivo, pode justificar a diferenç a das
respostas entre os gêneros quanto à aparência
e, por conseguinte, insatisfação consigo e nas
relações sexuais.

Conclusão:

O menor índice apresentado
pelas
mulheres
nas
variáveis
citadas
demonstra a emergência de um tratament o
diferenciado à trabalhadora feminina, criando
redes de apoio para trazer uma maior
consciência da necessidade de fortalecer a
qualidade de vida das mesmas.
Referências: VILHENA, J. N.; MEDEIROS, S.;
VILHENA, J. A violência da imagem: estética,
feminino e contemporaneidade Re vista mal-estar
e subjetividade, v 5.p.109 2005. PASCHOAL, T;
TAMAYO, A. Impacto dos valores laborais e da
interferência família - Trabalho no estresse
ocupacional. Psicologia. Teoria e Pesquisa. MaiAgo, vol 21, n. 2 p. 177- 180, 2005.
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Resumo do Trabalho em português:

O ENSINO DA DANÇA COMO PRÁTICA CORPORAL A PARTIR DE
CARACTERÍSTICAS EM COMUM DAS TÉCNICAS DE EDUCAÇÃO
SOMÁTICA
Aline Maria dos Santos e Kimberly Bueno Alves
Orientadoras: Profa. Joana Paula de Barros e Dra. Cristina Landgraf Lee
Escola de Artes, Ciências e Humanidades-Universidade de São Paulo
aline.maria.santos@usp.br, kimberly.bueno@usp.br

Objetivos: Verificar se a o uso de recursos
da Educação Somática junto ao ensino de
diferentes tipos de dança pode ser uma
ferramenta para estimular a consciência
corporal.
Métodos

e Procedimentos: A
pesquisa foi realizada a partir de 4 aulas
específicas com as temáticas balé clássico,
dança moderna, dança contemporânea e, uma
última aula, com os 3 estilos. As técnicas
somáticas desenvolvidas nas aulas foram
escolhidas a partir do referencial teórico de
Bolsanello (2011), sendo elas: saída do
modelo do professor na execução do
movimento, diminuição do ritmo, estímulo a
diversificar as possibilidades de gestos, auto pesquisa do movimento, regulação do tônus
muscular e auto-massagem. A abordagem
escolhida é a qualitativa com o uso de
entrevista semi-estruturada. A entrevista teve
como foco questões referentes à consciência
corporal com perguntas abertas. Foram
convidados para a entrevista ao todo 22
participantes, 4 aceitaram, mas apenas 2
compareceram à entrevista.
Os sujeitos
assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido.

Resultados:

Ambos os sujeitos disseram
que gostaram da proposta das aulas. Algumas
falas específicas demonstraram que as
técnicas somáticas foram percebidas. O
sujeito 1 disse sobre a importância de
"esquecer o modelo", enquanto o sujeito 2
disse sobre a "consciência de como era o meu
corpo e minha experiência" sem precisar
copiar a amplitude de alongamento do outro,

por exemplo. Sobre a questão diversificar as
possibilidades de gesto e da auto-pesquisa do
movimento,
o sujeito 1 disse sobre
aprendizado e descoberta do corpo: "percebo
que tem muitas coisas desconhecidas, que o
corpo foi abandonado há muito tempo"; já o
sujeito 2 disse “um momento eu fiquei muito
presa em repetir igual os movimentos, e depois
não”, não era "só reproduzir", além de citar a
relação com autopercepção “você com si
próprio, sem comparações”. A regulação do
tônus foi percebida pelo sujeito 2, o qual deu
ênfase em duas situações, o fato de tomar
consciência da rigidez de parte do corpo
durante a aula, além de relatar que em casa
lembra-se da aula e, por vezes, faz massagem
para perceber o tônus. O sujeito 1 relatou
ainda sobre a importância da percepção do
corpo também
para a identidade
e
personalidade, como diz a autora Domenic i
(2010) sobre a influência de como o sujeito
experimenta o ambiente ao redor no
conhecimento de si próprio.

Conclusões:

A partir desse estudo piloto,
conclui-se que o uso de recursos da educação
somática pode ser uma ferramenta important e
para ser usada como estratégia dentro do
ensino de dança a fim de proporcionar o
desenvolvimento da consciência corporal.

Referências Bibliográficas:
(1) Bolsanello DP. A Educação Somática e o
Contemporâneo Profissional da Dança. Ver DAPesquisa.
2012;(9):1–17. (2) Domenici E. O encontro entre dança e
educação somática como
uma
interface de
questionamento epistemológico sobre as teorias do corpo.
Pro-Posições. 2010;21(2):69–85.
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Resumo do Trabalho em português:

Qualidade de vida de funcionários públicos de uma
universidade via WHOQOL- bref e ginástica laboral
Autores: Landim, A. M.; Hirata, G.;
Orientadoras: Lee, C. L. ; Barros, J. P.
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
anderson.landim@usp.br;guilherme.hirata@usp.br; crislee@usp.br ;
joanapaulabarros@usp.br

Objetivo:

Avaliar a qualidade de vida dos
funcionários, de uma universidade pública de
São Paulo, visando diagnosticar padrões que
interferem diretamente em sua qualidade de
vida, incluindo a ginástica laboral.

Métodos/Procedimentos:

Foi realizado
um estudo transversal, quantitativo, ao qual
participaram
34
funcionários
de
uma
universidade pública. Vinte homens e quatorze
mulheres responderam a Avaliação de
Qualidade de Vida da Organização Mundial de
Saúde (WHOQOL-Bref) e questões sobre a
ginástica feita no trabalho. Os dados foram
agrupados em domínios (Físico, Psicológico,
Meio
Ambiente
e
Social),
mostrados
descritivamente e correlacionados entre si.

Resultados:

A partir do WHOQOL- Bref
quanto mais perto do 100% está o indivíduo,
mais o domínio encontra-se saudável. No Figura
1, pode-se ressaltar 3 campos que ficam abaixo
dos 70 %, (Físico, Psicológico e Meio Ambiente)
na avaliação geral.
Figura 1: Médias em cada domínio.
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Psícologico

72,54
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Social

Meio
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Alguns servidores disseram sentirem incômodos
ou alguma dor física, manifestada de vez em
quando, mas isto não dificulta ou os impede de
realizar as atividades diárias, porém afeta sua
QV.
No
domínio
Psicológico
alguns

entrevistados
apresentaram
sentimentos
negativos. O domínio Social foi o mais alto do
grupo, enquanto o domínio Meio Ambiente, mais
baixo. Uma possível razão pode ser o fato da
instituição ter sido interditada por questões
ambientais e estar situada em São Paulo, uma
metrópole com altos índices de poluição, violência
e falta de segurança. Verificou-se ainda que a
qualidade dos serviços de saúde e de transporte,
não foi considerada adequada.
Figura 2 e 3: Distribuição nas questões QV e Saúde.

As duas questões que não entram nos domínios
(Figuras 2 e 3) revelam uma média relativamente
alta na QV e Saúde, porém destaca-se a pequena
parcela de indivíduos que precisam de
intervenção. Já nas correlações entre a avaliação
da ginástica laboral nos setores e as questões de
QV, vários aspectos ficaram evidentes. Dentre
eles destaca-se que os indivíduos com mais
dores e menos oportunidades de AF fora da
instituição, são aqueles que mais sentem os
benefícios da ginástica laboral.

Conclusão:

O estudo permitiu conhecer a
percepção de qualidade de vida do grupo
pesquisado,
mostrando
necessidade
de
intervenção em parâmetros que afetam a
qualidade de vida, principalmente no domínio
meio ambiente.
Referência Bibliográfica: Fleck, M. P.A.;
Louzada, S.; Xavier, M.; Chachamovich, E.,
Vieira, G.; Santos, L.; Pinzon, V.. Aplicação da
versão em português do instrumento abreviado de
avaliação da qualidade de vida “WHOQOL-bref”.
Rev. Saúde Pública 2000;34(2):178-83
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Resumo do Trabalho em português:

L.U.C.I.A.( Leituras Universais e Criatividade Investigação da ArteCiência.) Não é uma
caixa: Intervenção infantil baseada no livro de Antoinette Portis.
Anna Cecília de Alencar Reis
Kedma Luiza Da Silva
Tatiana Pererira Da Silva
Universidade de São Paulo
Escola de Artes Ciências e Humanidades
Anna.Alnc@gmail.com
Kedma.Silva@usp.br
TatianaSilva@usp.br

Objetivos
O L.U.C.I.A. faz parte de um projeto de extensão
universitária que discute temas culturais e sociais
correlatos com a ciência. Com intuito de despertar nas
crianças ainda em idade préescolar, entre cinco e
seis anos, a curiosidade sobre a ciência e auxiliálos
no aprendizado por investigação. Trazer à
compreensão sobre o fazer ciência, como estudála e
que qualquer criança pode ser um cientista de forma
simples. Abordando uma reflexão social e de
igualdade de fácil compreensão, mostrando que a
ciência é para todos os que queiram. E que o uso da
imaginação é importante no processo de
aprendizagem.

Métodos e Procedimentos
Baseado no livro Não É Uma Caixa foi elaborada uma
peça teatral usando fantoches, a maior parte do
material utilizado foi reciclada, como papelão, e
apresentada para crianças da EMEI Tarsila do Amaral
em Guarulhos, SP. A personagem principal do livro é
o Coelho, porém na peça foi adaptado para o Senhor
Gato e sua amiga Lucinha, que o questionava sobre o
uso da caixa. O intuito da peça é despertar nas
crianças a imaginação e mostrar as diversas
possibilidades de criar e explorar, poder ser o que
quiser. Após a peça, foi aberto um diálogo, e através
do lúdico e da roda de conversa (DOMIGUEZ, 2001) e
proposto para criarem em grupo suas próprias caixas.
Ao termino da intervenção as crianças se reuniram e
mostraram seus trabalhos explicando sua escolha.
Com esta intervenção aplicamos os conceitos das
diversas formas de leitura (MARTINS, 2006).

 esultados
R
A coleta de dados foi através de fotos e relatos, cada
monitor participante redigiu um diário de bordo com
suas observações e um dos monitores tinha a função
de apenas analisar e coletar os dados.

A intervenção teve resultados muito favoráveis, a
maioria das crianças se interessava pelo robô ou
foguete, a intenção da aplicação não é impor, mas
sim expor a ciência de forma interessante à criança.
Ainda em caráter experimental, essa intervenção foi
elaborada pelas ações da frente temática L.U.C.I.A. e
aplicada neste primeiro semestre de 2016 na EMEI
Tarsila do Amaral em Guarulhos, SP.

Conclusões
Esta leitura feita de forma lúdica ajuda no
desenvolvimento da percepção na criança, a
desperta para um aprendizado colaborativo e mais
próximo à sua realidade com um novo horizonte de
possibilidades.

Referências Bibliográficas
MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. São Paulo:
Brasiliense, 2006.
PORTIS, Antoinette. Não é uma caixa. 2.ed. Trad.
Cassiano Elek Machado. São Paulo: Cosac Naify,
2013.
DOMINGUEZ, Celi Rodrigues Chaves. Rodas de
ciência na Educação Infantil: um aprendizado lúdico
e prazeroso. São Paulo, 2001. < Disponível em:
https://0cq3kg.dm2304.livefilestore.com/y3mEyaUdC
5BbOQwJ0nMQNrzLI8kvGFyxOTNSWX4SfDlpVtd
2CVyNlQOp71YaP75rLUlCSoFjxhvVnMOtY36AMHg
8RgkalcaDTD5NxUVIIiPT8ck1wk4phk3Y9M2EpIBTO
H5SiML1GSKhtcVTCxiw/Dominguez_dissert.pdf?psi
d=1 > Aceso em: 11 de junho de 2016.
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Resumo do Trabalho em português:

Aprendizado por reforço usando um CMAC não linear para treinar um
time de futebol
Valdinei Freire da Silva e Lucas Albero
Escola de Artes Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo
EACH-USP
Lucas.albero@usp.br

Objetivos
Desenvolver um time usando aprendizado por
reforço e CMAC, considerando as dimensões
que não são lineares. Definiremos quais
dimensões devem possuir relações não
lineares, para que possamos desenvolver
melhores agentes. O time será treinado usando
diferentes níveis de dificuldade, começando do
mais fácil até que ele consiga jogar um jogo
completo contra um time que usa uma política
baseada em regras para jogar.

Métodos e Procedimentos
Foram realizados testes com o time base para
ver o quão bom era seu desempenho contra
um time que usa uma política aleatória, com os
agentes iniciando em faixas definidas (Figura
1), começando com a mais próxima do gol
adversário (mais a direita) e voltando até a
faixa mais próxima do gol do time (mais a
esquerda). Após os primeiros testes foram
realizados novos testes nos quais os agentes
consideravam a faixa que estavam e se o
jogador estava com a posse de bola para tomar
uma decisão. Após os testes serem
executados, eles foram comparados para ver
se o aprendizado do agente havia melhorado.

Resultados
Nós comparamos os resultados faixa a faixa, e
podemos perceber que o time que considerou
as faixas e a posse de bola fez mais gols que o
time que não considerou. Além disso, como
adicionamos novas dimensões os novos testes
requiseram mais interações para executar.

Figura 1: como o campo foi dividido em 4 faixas.

Figura 2: Em azul o resultado dos testes usando
faixas e posse de bola, em verde sem usar, ambos
os testes os agentes apareciam na faixa a direita.

Conclusões
Adicionar faixa e posse como um fator que o
agente considera os ajuda a fazer mais gols,
porém faz com que os testes levem muito mais
tempo para executar.
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Resumo do Trabalho em português:

APLICAÇÕES DO PROJETO R.I.T.A. ENVOLVENDO A DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DE CANÇÕES SOBRE
ANIMAIS, DO GRUPO MUSICAL PALAVRA CANTADA
Giuliana C. Vitiello, Emerson F. Gomes e Luís P. de C. Piassi
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo
giuliana.vitiello@usp.br

Objetivo
Apresentar e discutir os resultados obtidos em
atividades envolvendo a utilização de canções
para o ensino de Ciências, especificamente
animais, na Educação Infantil.

Métodos e Procedimentos
As atividades foram elaboradas previamente
em reuniões junto ao grupo de pesquisa
R.I.T.A.
(Ritmos
na
Investigação
da
Tecnociência para Adolescentes) e divididas
em duas aplicações. Tais aplicações foram
realizadas com uma turma de 25 estudantes
(de 3 a 4 anos). A primeira aplicação teve foco
em um animal específico, o rato, utilizando o
videoclipe da canção “Rato”, enquanto a
segunda
focou-se
na
diversidade
e
classificação de animais utilizando o videoclipe
da canção “Ciranda dos Bichos”, ambos do
grupo musical Palavra Cantada. Nas duas
ocasiões, adotou-se a mesma sequência
procedimental com interação inicial, seguida
pela apresentação do videoclipe, debate e
atividade lúdica de baixo custo sobre ele, e
debate final. Na segunda aplicação, os alunos
foram distribuídos, aleatoriamente, em G1
(n=12) e G2 (n=13) para classificar uma
mesma série de animais. Isso não ocorreu na
primeira, pois a atividade se bastou em pintar
uma máscara de rato. As aplicações foram
registradas por meio de diário de bordo, com as
ideias debatidas ao longo da aplicação, e
gravação de vídeo.

Resultados
Considerando a atividade de pintura sobre o
rato, os alunos reproduziram as características

vistas no videoclipe em suas máscaras de rato
e, durante o debate, trouxeram experiências
pessoais que tiveram com o animal. No
entanto, os alunos não conheciam a
diversidade de ratos e não souberam associar
características entre os diferentes tipos
existentes. Já no caso da atividade referente à
classificação de diferentes animais, o G1 os
classificou de acordo com as características
físicas semelhantes entre eles (rabo, pelo,
bigode e casca), pela habilidade de voar e pelo
perigo que podem oferecer ao homem. Por
outro lado, o G2 os classificou apenas
conforme o seu habitat (ar, terra e água).

Conclusões
A utilização de canções, e seus videoclipes, é
capaz de aproximar os estudantes e as
crianças em geral, de um tema central, no caso
animais. Tal aproximação se mostra importante
já nas séries iniciais como a Educação Infantil
para que os alunos tenham contato com as
Ciências Naturais, sem ter um caráter
disciplinar, mas experimental e sensorial
proporcionando alegria e satisfação. Atividades
como essas propiciam momentos significativos
aos alunos, tanto cognitivos quanto afetivos,
uma vez que em ambas as aplicações, os
alunos foram bastante participativos e alegres.

Referências Bibliográficas
BETTI, L. C.; SILVA, D. F.; ALMEIDA, F. A
Importância da Música para o desenvolvimento
cognitivo da criança. Revista Interação. 12.ed.
ano VIII, v. 1, n. 2.
SNYDERS, Georges. (2008) A escola pode
ensinar as alegrias da música?. 5ª Edição. São
Paulo: Editora Cortez.
Palavras-chave: Animais; Música; Educação
Infantil; Divulgação Científica;
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Resumo do Trabalho em português:

Quais animais já foram ao espaço?
Julia Paiva Pacheco; Tânia Regina; Luis Paulo Piassi
Universidade de São Paulo
Julia.paiva.pacheco@usp.br

Objetivos
A atividade promove uma reflexão aos alunos
sobre o envio de animais ao espaço,
questionando se é correto ou não o envio
destes ao espaço.

Métodos e Procedimentos
A aplicação é iniciada com os estudantes
respondendo qual é o seu animal preferido.
Depois eles são separados em grupos, onde
cada um recebe figuras de animais, e o grupo
decide quais desses animais já teriam ido ao
espaço e após a escolha um representante de
cada grupo posiciona os animais na Terra ou
no outro planeta (representando o espaço). Em
seguida são mostrados aos alunos quais
animais estavam corretos em relação à ida ao
espaço. Neste momento é aberta a discussão
sobre se é correto ou não enviar animais ao
espaço. Após o debate são lidas cartas de
importância do animal e os alunos tem que
relacionar com o animal. E ao final, os
estudantes são novamente questionados se é
correto ou não enviar animais ao espaço e se
tivessem a opção de não enviar algum destes,
qual seria a sua escolha e o porquê dessa
atitude.

Resultados
Na parte da apresentação apenas um dos
alunos disse que não tinha um animal
específico que gostava. Os alunos foram
bastante participativos nos debates, expondo
opiniões favoráveis ao envio dos animais, com
a justificativa da evolução cientifica que essa
prática promoveu e alegar que o ser humano é
superior aos animais. E a maioria deles se
posicionaram contrários e propondo uma
relação mais harmoniosa entre o homem e os

animais. Na etapa de relacionar o animal a sua
carta de importância, só houve dificuldades
com a carta sobre a lesma. No debate final,
alguns alunos retiraram os animais que
estavam no espaço e realocando-os na Terra,
apenas mantiveram a figura do homem no
espaço. E utilizaram como justificativa para a
mudança as informações contidas nas cartas
de importância dos animais e o conhecimento
teórico apresentado sobre animais sencientes.

Conclusões
O modo como a atividade foi aplicada de forma
mais interativa, ajudou para que a turma não se
dispersasse tanto e algumas cartas de
importância causaram certa surpresa em
relação ao animal, trazendo novos
conhecimentos aos estudantes. Houve uma
boa participação dos alunos no debate
expondo suas opiniões. E ao final da discussão
alguns alunos que apresentaram maior empatia
pelos animais, porém mantiveram-se favoráveis
ao envio dos animais ao espaço.

Referência Bibliográficas
Costa, J.R.V. Laika e Cia. Astronomia no
Zênite,
jul.
2007.
Disponível
em:
<http://www.zenite.nu/laika-e-cia>. Acesso em:
4 ago. 2016
BORGES, N. Ponto Eletronico, out. 2012.
Disponível
em:
<http://arquivo.pontoeletronico.me/2012/ 10/19/
FRANCIONE, G. L. Direitos dos animais: seu
filho ou o cachorro. In: FRANCIONE, G. L.
(Org). Introdução aos Diretos Animais.
Campinas: Unicamp, 2013. p. 248-259.
Apoio: CNPq e CAPES
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Resumo do Trabalho em português:

ABELHAS – CONSTRUÇÃO DE COLMEIA E APIARIO COM MATERIAIS
RECICLÁVEIS

Natália Maia; Colaboradora Tânia Regina; Orientador Luís Paulo Piassi
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo
natalia.marciano@usp.br

Objetivos
A atividade aplicada tinha por objetivo
compreender o modo de organização das
abelhas na colmeia e no apiário, bem como
verificar as razões do desaparecimento delas,
trazendo às crianças a possibilidade de
utilização de materiais antes descartados, no
ambiente escolar.

Métodos e Procedimentos
A atividade foi aplicada em dois dias. Iniciamos
o primeiro dia de aplicações com a introdução
do conceito de senciencia, termo proposto no
livro de Gary Francione “Introdução aos
Direitos Animais: seu filho ou o cachorro”, que
debate a questão de interesse dos animais em
não sofrer, a consciência e interesse que estes
possuem sobre suas vidas. Isso para que os
alunos entendessem que as abelhas possuem
um modo de vida próprio. Separamos a sala
em dois grupos de 6 pessoas, um foi
responsável pela construção do apiário e o
outro pela colmeia, levamos dois manuais para
auxilia-los na construção, com os materiais que
os próprios alunos levaram à escola (caixas,
rolos de papel higiênico, garrafões de agua,
entre outros). Ao mesmo tempo que realizavam
a atividades, monitoras discutiam com eles
informações sobre a vida das abelhas, o que
sabiam e o que não sabiam, discorrendo sobre
as características de cada ambiente (colmeia e
apiário). O segundo dia de aplicação da
atividade relembramos com os alunos o
funcionamento de cada ambiente, e assim cada
um se posicionou sobre qual seria o melhor
para a vida das abelhas. Finalizamos a
atividade com um jogo de descobrir possíveis
causas e consequências do desaparecimento

das abelhas, e os alunos tiveram que explicar o
porquê de suas escolhas.

Resultados
Os alunos interagiram na construção da
colmeia e do apiário, trazendo perguntas sobre
o funcionamento de cada meio além de debater
qual seria o melhor ambiente para as abelhas
viverem. Interagiram também na atividade das
causas e consequências, uma vez que tiveram
que discutir com seu grupo na tomada de
decisão (se era causa ou consequência) e nos
trazer suas decisões explicando o porquê.

Conclusões
Os alunos realizaram a construção do apiário e
da colmeia, e tiveram um aprendizado muito
mais interativo a partir da construção dos
materiais, vendo na prática como os diferentes
ambientes são formados, o aprendizado é
fixado mais facilmente, que é o que o grupo
DIAN – Debates e Investigações sobre os
Animais e a Natureza- propõe aos alunos.

Referências Bibliográficas
FRANCIONE, Gary L. Introdução aos Direitos
Animais: Seu filho ou o cachorro? Editora
Unicamp. 2000.
GREIF, Sergio. (2002), “Sustentabilidade
Econômica e Ecológica mediante a Opção pelo
vegetarianismo”. Revista Cadernos de Debate.
9:55-68.
Mais que mel. Direção: Markus Imhoof.
Produtora Imovision. Suíça, 2013. 91 min.
Apoio: CNPq e CAPES
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Resumo do Trabalho em português:

DEBATES E INVESTIGAÇÕES SOBRE ANIMAIS E NATUREZA –
PERCURSO DA POLINIZAÇÃO
Larissa Peraino Pio, Tânia Regina Vizachri, Luis Paulo de
Carvalho Piassi (orientador)
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP
larissa.pio@usp.br

Objetivos
Promover conhecimento sobre a vida das
abelhas para crianças do ensino infantil e
mostrar a importância desses animais para o
meio ambiente, através do ensino por
investigação e atividades lúdicas de educação
ambiental, além disso, incentivar a empatia por
esses animais.

também a expressão facial das crianças através
de fotos tiradas, e pudemos perceber que elas
estavam muito contentes e interessadas,

Métodos e Procedimentos
Realizamos atividades com as crianças do ensino
infantil (5 anos) da escola EPG Tarsila do Amaral
que consistiu em simular o percurso da
polinização das abelhas em um jardim criado com
material reciclável Mostrando que as abelhas se
“sujam” com o pólen das flores quando vão
buscar o néctar e, ao passarem para outra flor,
carregam o pólen da primeira possibilitando a
fecundação e disseminação das espécies de
flores. Nesta atividade dividimos as crianças em
grupos que fizeram o percurso um por vez. As
flores de garrafa pet representaram as flores tidas
na natureza e o gliter de diversas cores contidos
nos miolos destas são a representação do pólen.
As crianças fizeram abelhas de massinha que
representaram abelhas operárias, na próxima
etapa elas se organizaram em filas e uma por
uma levou sua abelha para o jardim. Após esse
“passeio” pelas flores do jardim, as crianças foram
até o próximo grupo e fizeram a dancinha das
abelhas, que é o modo de comunicação delas, e
tiveram como destino final a colmeia para
produção do mel.

Resultados
Parte dos resultados pôde ser coletado durante
a própria aplicação, através de perguntas feitas
para as crianças sobre a importância da
polinização e das abelhas. Perguntamos por
que não podemos matar as abelhas, e as
crianças
responderam
que
elas
são
importantes para fazer o mel e para “passear”
nas flores. Elas tiveram um pouco de
dificuldade em lembrar nomes científicos como
pólen e néctar, mas quando perguntávamos
com as palavras gliter ao invés de pólen, elas
lembravam para que servia. Analisamos
SIICUSP 15/08/2016 10:31
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Conclusões
Após a análise dos resultados, pudemos concluir
que as crianças conseguiram entender a
importância das abelhas para a polinização. Ao
realizamos perguntas sobre o percurso da
polinização, obtivemos respostas corretas, desse
modo foi possível compreender que as crianças
de fato entenderam tal importância e
desenvolveram empatia por tais animais.

Referências Bibliográficas
FRANCIONE, L. Gary; Introdução aos direitos
animais. Ed 1. Campinas: editora da Unicamp,
2013. 312p.
GREIF, Sérgio. Mel: como funciona a extração e
a exploração das abelhas. 23 de Setembro de
2014.
Disponível
em:
<http://camaleao.org/artigos/mel-como-funcionaa-extracao-e-a-exploracao-das-abelhas/>.
Acesso em: 26 de Maio de 2016.
KERR, W.E.; CARVALHO, G.A.; SILVA, A.C. &
LOPES, M.; FERREIRA, J. B. & SANTOS, G.
Abelhas ferrão: a biodiversidade invisível.
Agriculturas, v.2, n.4, 2005.
PIASSI, Luís P. C.; SANTOS, Emerson I.;
VIEIRA, Rui M. B. Banca Da Ciência:
Experiências na Interface da Comunicação
Científica Itinerante com a Escolarização Regular.
In: GIORDAN, Marcelo; CUNHA (Org.).
Divulgação científica na sala de aula:
perspectivas e possibilidades. Ijuí: Unijuí, 2015
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Resumo do Trabalho em português:

Edição e circulação de manuais para engenheiros no período imperial
(1808-1834)
Aline Orvalho Pereira* e Rogério Monteiro de Siqueira
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, USP, São Paulo, SP. Brasil.
*aline.orvalho.pereira@usp.br

Objetivos
Criar uma base de dados dos lentes e
engenheiros do período (1808 à 1834) e
levantar informações de suas vidas e obras de
matemática publicadas, especialmente de
Francisco Villela Barbosa. E descrever a
circulação desses textos do período do Império
em jornais e catálogos livreiros do período.

Métodos e Procedimentos
Foram realizadas buscas por almanaques
digitalizados do período de 1808 à 1834, onde
foi possível acessar as informações da
Academia Real/Imperial Militar, Academia
Real/Imperial
dos
Guardas
Marinhas,
Academia Imperial das Bellas Artes e o Corpo
de Engenheiros, nas seguintes fontes:
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
Biblioteca Brasiliana José Mindlin, Biblioteca
Mario de Andrade, Biblioteca Nacional de
Portugal e Google Books. Após a coleta de
informações dos almanaques foi criada uma
base de dados dos lentes e engenheiros do
período. Para a investigação da vida e obras
publicadas por esses personagens foi
escolhido um nome (Francisco Villela Barbosa)
a fim de realizar um estudo de caso. O
levantamento de informações sobre esse
personagem, suas obras publicadas e a
circulação das mesmas foi feita através das
mesmas fontes já citadas acima, especialmente
em períodicos e jornais da Hemeroteca da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro no
período de 1800 até 1889.

Resultados
Os almanaques localizados correspondem aos
anos de 1811, 1816, 1817, 1823, 1824, 1825,
1826, 1827, 1829 e 1832; no entanto, o
almanaque de 1811 não teve nenhuma
informação relevante e o de 1823 não foi
possível acessar. A base de dados a partir das
informações dos almanaques no período de

1808 à 1834 resultou em uma lista com 168
nomes, dentre os quais 67 são das Academias
contidas nos almanaques; e 120 são do Corpo
de Engenheiros, sendo que alguns nomes do
Corpo de Engenheiros também faziam parte
das academias.
Francisco Villela Barbosa nasceu no Brasil e
tempos depois foi cursar Mathematicas em
Coimbra, por onde permaneceu até a
independência do Império. Escreveu poesias e
o livro Elementos de Geometria, que foi
reeditado até sua oitava edição, além de ser
utilizado nas escolas e academias militares da
época como livro a ser adotado pelos alunos.
Essa obra teve grande repercussão, mesmo
após seu falecimento (1846). A circulação da
obra é longeva, sendo que o livro ainda é
anunciado para vendas já em 1885, além de
ser vendido em grandes livrarias como a dos
irmãos Laemmert¹ e em locais onde estão os
mais requintados comerciantes, por exemplo, a
Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro.

Conclusões
O estudo apresenta uma etapa inicial na
compreensão das lógicas de circulação dos
manuais de matemática no Brasil, sua
produção e tradução, e como os intelectuais da
Academias Militares e outras afim se inseriram
nesse processo², através desse estudo de caso
e da criação da base de dados.

Referências
1.HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil
(sua história). Trad. do inglês: Maria da Penha
Villalobos e Lolio Lourenço de Oliveira, São
Paulo: EDUSP, 1985.
2.SIQUEIRA, Rogério M. de. Edição e tradução
de livros didáticos para a Academia Real Militar
do Rio de Janeiro e sua circulação no mundo
luso-brasileiro (1808-1833). Editora Unicamp,
2016. (No prelo)
Palavras-chave: Francisco Villela Barbosa;
Século XIX; História da edição científica.
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Resumo do Trabalho em português:

EFEITOS DA GINÁSTICA LABORAL PARA FUNCIONÁRIOS
Autores: Machado, Lucas T.; Rabelo, Eric; Serafim, Vanessa
Orientadoras: Barros Joana P.; Lee, Cristina L
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
lucas.machado.toledo@usp.br / eric.rabelo@usp.br / vanessa.serafim@usp.br /
joanapaulabarros@usp.br / crislee@usp.br

Investigar qual a importância da
ginástica laboral para os participantes do
projeto “Atividades físicas e estratégias de
consciência corporal como propulsoras de
mudanças comportamentais e enfrentamento
do estresse”.

como Pilates, por exemplo. Entre as críticas
construtivas relatadas pelos funcionários foram
o pedido de aumento na frequência semanal
das aulas e aumento na duração do tempo das
aulas de ginástica laboral propriamente dita.
Alguns dados quantitativos podem ser vistos
nas Figuras 1, 2, 3 e 4.

Métodos/Procedimentos:

Figuras 1, 2, 3 e 4: Respostas às questões 1, 3, 5 e 6.

Objetivos:

A pesquisa
foi um estudo transversal com 35 participantes
adultos com idades entre 23 a 58 anos que
praticam as aulas de ginástica laboral,
submetidos a um questionário com as
seguintes perguntas abertas: 1. Se você
participou da ginástica Laboral nos setores, o
que você achou desta experiência? 2. Relate o
que sentiu de positivo ou negativo? 3. Se você
participou das aulas de atividades físicas na
sala de vidro, o que você achou desta
experiência? 4. Relate o que sentiu de positivo
ou negativo? 5. Nas férias você sentiu falta das
atividades (Laboral e da sala de vidro?), 6.
Você conseguiu implementar alguma prática no
seu cotidiano? 7. Qual atividade? 8. Além do
que você já sugeriu anteriormente, você tem
curiosidade de fazer alguma outra atividade? 9.
Que críticas construtivas você sugere para o
aprimoramento do projeto? Ou que outras
sugestões?

Resultados:

Com relação à ginástica
laboral foi possível verificar uma série de
benefícios aos praticantes; o que ficou mais
evidente em suas respostas foram o aumento
da disposição e motivação para trabalhar, a
diminuição das dores físicas e desconfortos,
relaxamento e reeducação postural. Com
relação às atividades que ocorriam na sala de
vidro, os fatores positivos relatados foram:
bem-estar corporal, disposição, maior interação
e sociabilização entre os próprios funcionários.
Com relação aos fatores negativos, destacamse a questão da sala ficar muito cheia e a falta
de alguns materiais específicos para práticas,

Conclusões:

A ginástica laboral tem
importância e colabora para a saúde no
trabalho e no cotidiano do indivíduo, pois com a
prática das atividades na empresa, os
funcionários sentem melhora no bem-estar e
saúde, disposição, diminuição das dores físicas
e desconfortos, reeducação postural, além da
autonomia para implementar novas práticas de
atividade física ao cotidiano, como caminhadas
alongamentos, corridas entre outras atividades.

Referências

Bibliográficas:
(1)
Oliveria, J. R. G. A importância da ginástica laboral
na prevenção de doenças ocupacionais. Revista de
Educação Física; No 139 Dezembro de 2007; (2)
Koetz, L; Rempel, C; Périco, E. Qualidade de vida de
professores de Instituições de Ensino Superior
Comunitárias do Rio Grande do Sul. Ciência Saúde
Coletiva, v. 18 n. 4 Rio de Janeiro, Abril, 2013.
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Resumo do Trabalho em português:

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NA ANTIGA MESOPOTÂMIA: A
REGIÃO DO DIYALA NO PERÍODO PALEOBABILÔNICO
Maria Rute de Moura e Carlos H. B. Gonçalves (orientador)
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP)
Laboratório do Antigo Oriente Próximo (LAOP-USP)
maria.rute.moura@usp.br e bgcarlos@usp.br

Objetivos
Estudar e buscar entender como funcionava a
prática
de
empréstimos
no
período
Paleobabilônico (2000-1600 AEC) na região do
rio Diyala, na Antiga Mesopotâmia. Os
documentos em análise são textos de contratos
de empréstimos, escritos em cuneiforme em
língua acadiana. Através deste estudo,
podemos
conhecer
melhor
a
Antiga
Mesopotâmia, como também pensar o que é
um empréstimo na atualidade.

Métodos e Procedimentos
Nossa metodologia de pesquisa baseia-se em
leituras, levantamento bibliográfico, análise
documental e discussões em reuniões do
LAOP. As análises documentais contêm, para
cada documento selecionado, transliteração,
normalização,
tradução
e
interpretação
historiográfica do mesmo, na qual combinamos
nossa análise com os aportes da literatura
sobre o tema. Nosso corpo documental
consiste em cinco contratos de empréstimo
editados originalmente por H. F. Lutz, em 1931.
Nosso trabalho também envolve atualizar as
convenções filológicas empregadas por ele.

Resultados
As nossas análises preliminares estão ligadas
à estrutura dentro da qual os contratos foram
escritos. Pudemos localizar a descrição do
objeto do empréstimo, quantidade, pessoas
envolvidas, condição de pagamento (existência
de juro, prazo e local), testemunhas e data. A
análise da literatura especializada também nos

trouxe conhecimento sobre tipos de contratos
de
empréstimo
utilizados
no
Período
Paleobabilônico. Isso permitiu entender as
diferenciações
dentro
dessa
prática,
especialmente que havia empréstimos para uso
pessoal ou para empreendimentos de
negócios. Por fim, o estudo também mostrou
como os governantes podiam influenciar a
economia através de resoluções ligadas à
prática de empréstimo.

Conclusões
Os empréstimos eram uma prática bastante
usual no período Paleobabilônico. Geralmente,
os produtos emprestados eram os seguintes:
grãos e prata. Os empréstimos eram
concedidos a pessoa física ou a comerciantes,
com finalidade específica de empreender
negócio. Verificamos que em alguns momentos
os governantes concediam o perdão da dívida
de empréstimos, exceto para os empréstimos
com fins comerciais. Observamos também que
os juros cobrados nos empréstimos se
diferenciavam de acordo com os produtos
emprestados.

Referências Bibliográficas
HUDSON, M.; VAN DE MIEROOP, M. (Ed.).
Debt and economic renewal in the Ancient
Near East. Bethesda: CDL, 2002.
LUTZ, H. F. Legal and economic documents
from Ashjali. Berkeley: University of California
Press, 1931.
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Resumo do Trabalho em português:

Monitoramento da elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso de
Gestão de Políticas Públicas
Barbara Santos de Araújo* e Magda A. do Nascimento**
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*bs.araujo@hotmail.com
**magdanasc@live.com
Outro ponto importante que emerge dos
Objetivos
resultados é a importância dada ao professor
orientador. Este foi considerado o principal
Resgatar definitivamente os Trabalhos
motivador em casos de mudança no tema dos
de Conclusão de Curso (TCCs) de Gestão de
TCCs. Neste e em outros aspectos o professor
Políticas Públicas da EACH-USP já concluídos,
orientador apareceu como agente importante
consolidando
o
banco
de
monografias,
durante a elaboração destes trabalhos.
realizando uma pesquisa com os egressos
Dos participantes, 35 enviaram seus TCCs.
sobre o processo de elaboração do TCC e
Acredita-se que a diferença decorre de os
sistematizando as rotinas sobre o fluxo de
respondentes não tenham sentido confiança ou
informações
necessárias
para
o
bom
conforto na divulgação pública destes trabalhos;
funcionamento das duas disciplinas associadas
ou não tenham tido o desejo de reformatar os
à elaboração desses trabalhos acadêmicos
mesmos estritamente dentro das normas da
(Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e
ABNT ou mesmo, como também revela a
Trabalho de Conclusão de Curso).
pesquisa, expor que os trabalhos não foram
retomados após a defesa para a incorporação
das sugestões e críticas recebidas pela banca.
Métodos e Procedimentos
Foi
realizada pesquisa survey para a
investigação dos pontos fortes e dificuldades
concernentes ao processo de elaboração de
TCC do curso. A pesquisa procurou mapear
quais aspectos – relação com o orientador,
escolha de metodologias, compreensão do
referencial teórico, entre outros – os egressos
mais destacavam, positiva ou negativamente,
durante a execução da pesquisa. Além disso, foi
elaborada uma lista com termos de vocabulário
controlado com a finalidade de facilitar a
padronização e indexação dos TCCs.

Resultados
De um universo de mais de 400 formados, a
pesquisa obteve respostas de 67 ex-alunos.
Este conjunto apresentou um perfil mais ou
menos
homogêneo
de
alunos
que,
possivelmente, estabeleceram uma relação
produtiva com a pesquisa acadêmica e com a
redação do Trabalho de Conclusão de Curso –
isso porque a maior parte (70,3%) deu
continuidade aos estudos em nível de PósGraduação, e, destes, 60,4% afirmou ter
utilizado o TCC como base para as outras
pesquisas.

Conclusões
Além do principal resultado obtido – a baixa
adesão dos egressos – cabe destacar a
continuidade e o aprimoramento do projeto, pois
os resultados obtidos com a pequena amostra
sugerem
potencial
para
orientar
a
reorganização do processo de elaboração de
Trabalhos de Conclusão de Curso de GPP.
Deve-se aprimorar o contato com os egressos
de todos os anos, procurando compreender
questões gerais relativas ao processo de
elaboração de TCC; e coleta das produções
científicas para fins de divulgação pública. Além
disso,
destaca-se
a
importância
do
aprimoramento do sistema de vocabulários
controlados, por meio do contato com número
maior de trabalhos, para, desta forma, facilitar a
padronização e indexação dos mesmos em
repositórios digitais de acesso público.

Referências
Palavras-chave: Trabalhos de Conclusão de
Curso; Egressos; Avaliação de Resultados.
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Resumo do Trabalho em português:

A coleção de frutos e sementes do herbário SPFE da EACH-USP
Thaís Maria Soares* e Silvana Aparecida Pires de Godoy
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
*thais.soares@usp.br

Objetivos
O presente trabalho teve como objetivo a
organização e análise da coleção de frutos e
sementes do Herbário SPFE da EACH-USP.
Dentro do proposto, os objetivos específicos
foram: (1) Analisar e identificar os frutos e
sementes do acervo; (2) Elaborar uma
listagem do material identificado; (3)
Apresentar breves descrições morfológicas
que auxiliem no reconhecimento dos
diásporos; (4) Inserir as informações no banco
de dados, utilizando o programa BRAHMS.

Métodos e Procedimentos
Os diásporos foram triados, identificados e
acondicionados em recipientes plásticos ou
de vidro (Figura 1). As características dos
frutos e sementes foram analisadas a olho nu
e com o auxílio de estereomicroscópio. As
informações foram inseridas no banco de
dados, utilizando o programa BRAHMS. A
classificação e descrição dos diásporos
seguiu Barroso et al. (1999).

Resultados Parciais
Até o momento foram triados e incorporados
ao Herbário SPFE 134 materiais. Os frutos
mais representados foram
os secos
deiscentes como cápsulas e legumes, estes
últimos típicos de Fabaceae. Dentre os
carnosos predominaram as drupas. Também
estão representados exemplares de sâmaras,
cariopses e cipselas, os dois últimos típicos
de Poaceae e Asteraceae.
Palavras-chave: carpoteca, espermatoteca,
morfologia vegetal.
Apoio: Programa Unificado de Bolsas de
Estudo da USP.

Figura 1: Frutos e sementes armazenados em
saquinhos e vidros.

Conclusões
A organização do acervo de frutos e
sementes e a inserção das informações em
um banco de dados facilitam o acesso ao
conhecimento de diásporos, os quais são
muito úteis na identificação de Angiospermas
e muitas vezes imprescindíveis às pesquisas
em sistemática e ecologia. Uma coleção
organizada, com análises e identificações
precisas, será útil para a comunidade
científica e estudantil da EACH, mas também
para a de outras instituições, bem como para
o público leigo que se interessa pelo estudo
de plantas.

Referências
BARROSO, G. M.; MORIM, M. P.; PEIXOTO,
A. L.; ICHASO, C. L. F. Frutos e sementes:
morfologia aplicada à sistemática de
dicotiledôneas. Viçosa: UFV, 1999.
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Resumo do Trabalho em português:

As dúvidas e questões sobre o parto e nascimento no contexto de
oficinas de preparação para o parto
Bruna Martins Cardoso da Silva*
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
martins.bruna2010@hotmail.com
abrir espaços de diálogo a fim de que as

Objetivos
Identificar as principais dúvidas expressas
pelas/os participantes de oficinas de saúde
sobre a gestação, parto/nascimento e pós-parto
e possibilitar às estudantes de Obstetrícia
envolvidas nestas atividades, o reconhecimento
de estratégias coletivas de construção de
conhecimentos na área da educação em

mulheres e famílias expressem suas dúvidas,
bem como de esclarecer e problematizar as
questões do modo mais horizontal possível.
Tais

questionamentos

Métodos e Procedimentos
Trata-se de um estudo qualitativo que utilizou

de

gestante

e

famílias

que

se

reúnem

mensalmente num município da Grande São
Paulo foi realizada a observação participante e
o registro sistemático dos encontros em diário

da

num modelo humanamente mais sensível e
respeitoso, como verifica- se na literatura
et.al,

p.769,

2008)

e

seus

esclarecimentos, em conjunto, tornam este
processo mais satisfatório.

Conclusões

como metodologia a pesquisa-ação. Durante as
oficinas de preparação para o parto num grupo

parte

construção da escolha informada pelo parto

(Medeiros

saúde.

fazem

Ao longo dessa pesquisa foi possível observar
que o público que participa das oficinas
demonstra interesse em saber mais sobre o
próprio

corpo,

bem

como

entender

os

processos que envolvem o nascimento, o
cuidado com os bebes e com as mulheres no

de campo.

Resultados
As principais dúvidas identificadas dividem-se
em três temas: Questões corporais e físicas,
questões emocionais, questões materiais
objetivas
As estudantes de Obstetrícia que participaram
dos grupos reconheceram a importância de

parto e pós-parto. Nesse contexto, à medida
que as dúvidas eram esclarecidas as/os
participantes

expressavam

uma

grande

satisfação e maior segurança.

Referências
Medeiros R. M.K., Santos I. M. M., Silva L.R. A
escolha pelo parto domiciliar. Esc. Anna Nery.
Rev. Bras. Enferm. 12 (4), 2008.
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Resumo do Trabalho em português:

APLICAÇÃO DE JOGOS TRADICIONAIS PARA EFETIVAÇÃO DO
APRENDIZADO SOBRE AS ABELHAS
Lays Pimentel Percino da Silva; Colaboradora Tânia Regina; Orientador
Luís Piassi
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
lays.silva@usp.br

Objetivos
A intervenção dos jogos tinha por objetivo
verificar a efetivação do aprendizado do tema
tratado intervenção anterior, em que foi
explicada a vida das abelhas (a importância
das abelhas para o meio ambiente, por conta
da polinização, as funções das abelhas em
suas colmeias, que foi feita de forma lúdica
para a visão infantil), os jogos também traziam
às crianças o objetivo de desenvolver de
empatia pelas abelhas e também o
conhecimento sobre o ciclo de vida delas
desde ovo até a fase adulta.

Métodos e Procedimentos
A sala foi dividida em 4 grupos (foram levados
dois jogos do bem e do mal e dois do dominó)
cada grupo com 6 ou 7 crianças.
No jogo do dominó as crianças foram divididas
em 2 ou 3 subgrupos para que as peças
fossem distribuídas igualmente para todas e as
monitoras ensinaram
que
as abelhas
(operarias, rainhas e zangões) tem o seu ciclo
de vida interligados, auxiliando as crianças a
montarem o jogo. Proporcionando um novo
conhecimento sobre as abelhas, a respeito do
ciclo
de
vida
delas.
No jogo do bem e do mal as crianças não
foram subdivididas e as monitoras deixaram
que as crianças escolhessem onde (quadro do
bem (verde) ou no quadro do mal (vermelho))
elas deveriam colocar as peças de coisas que
fazem bem ou mal para a vida das abelhas,
reforçando o que foi ensinado na aplicação
anterior e as monitoras deveriam corrigir se
houvessem erros.
Para verificar se as crianças aprenderam o que
foi ensinado as monitoras também se utilizaram

de perguntas, antes e depois de aplicar os
jogos.

Resultados
Para avaliação dos resultados as monitoras
realizaram gravações de vozes, filmagens e
fotografias das crianças.
Os alunos demonstraram grande interesse
pelos jogos, alguns grupos tiveram maior
facilidade do que outros para alcançar o
resultado esperado (colocar as peças nos
lugares corretos), entretanto quando as
perguntas foram realizadas (sobre a vida das
abelhas) para a sala, a maioria dos alunos
responderam adequadamente, como quando
foi perguntado se as abelhas faziam o mel
sozinhas depois de pegar o néctar, as crianças
responderam corretamente que elas fazem o
mel com “a família” delas, na colmeia.

Conclusões
Os jogos atingiram seus objetivos com o
desenvolvimento de empatia pelas abelhas nas
crianças, como no momento em que elas
tentaram ajudar as abelhas tristes no jogo do
bem e do mal as colocando num ambiente
melhor para elas (o quadro verde), e também
houve
efetivação
do
aprendizado,
principalmente com as respostas das
perguntas.

Referências Bibliográficas
GREIF, Sergio. Mel: Como Funciona a
Extração das Abelhas. 23 de setembro 2014.
Disponível em http://camaleao.org/artigos/melcomo-funciona-a-extracao-das-abelhas/.
Acesso em: 26 de maio 2016.
Apoio: CNPq e CAPES
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Resumo do Trabalho em português:

EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO FORMAL: SOBRE O DIÁLOGO ENTRE ESCOLAS
E MUSEUS DA CIDADE DE GIRONA, ESPANHA.
Marcelo Cordeiro de Oliveira
Orientadora: Juliana P. Rodrigues
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.
marcelo.cordeiro.oliveira@usp.br

Objetivos
O objetivo geral da presente pesquisa foi
investigar como as escolas de ensino
fundamental I da cidade de Girona, Espanha,
dialogam com o seu patrimônio histórico e
turístico em diferentes espaços não formais
desta cidade. E, como objetivos específicos:
Investigou-se o currículo das escolas de ensino
fundamental I da cidade de Girona; Levantouse quais disciplinas se aproximam de práticas
culturais e de lazer disponibilizadas pela
cidade; Investigou-se como a relação entre a
escola, o professor e os equipamentos culturais
ocorrem e analisou-se como a oferta cultural e
turística da cidade de Girona reflete na vida dos
estudantes.

Métodos e Procedimentos
A presente pesquisa exploratória realizou-se
em período de intercâmbio é exploratória de
natureza
qualitativa
e
baseou-se
em
levantamento bibliográfico e documental,
intervenção em campo, com a aplicação de
questionário semiestruturado, com questões
abertas e fechadas, dirigidas ao educadores
dos museus e professores de 04 escolas de
ensino fundamental I da cidade de Girona.

se uma visão bem ampliada e multidisciplinar,
que vai de atividades manuais, pequenas
viagens, oficinais, visitas guiadas e até mesmo
a música. Além disso as disciplinas extra
curriculares apareceram como principais
responsáveis para a realização das atividades
externas, mesclando as experiências não
formais com o conteúdo desenvolvido na
escola e contribuindo positivamente na vida
acadêmica do aluno.

Conclusões
Conclui-se segundo a bibliografia estudada e
os relatos coletados de professores e
educadores dos espaços culturais, que existe
uma comunicação bem estruturada entre os
espaços não formais de educação e a escola,
prefeitura e oficina de turismo da cidade de
Girona.
Essas
ações
em
conjunto,
possibilitaram uma outra maneira de vivenciar
atividades educacionais saindo do modelo
tradicional de educação para o contato e
vivência do patrimônio cultural e histórico da
cidade através da utilização de estratégias de
ensino e aprendizagem mais lúdica, mais
motivadora e significativa para os estudantes.
Palavras-chave:
Educação
não
Equipamentos Culturais, Escola.

formal,

Resultados

Referências Bibliográficas

Os principais resultados revelam que o contato
das escolas com os espaços não formais de
educação ocorrem por muitas vertentes,
algumas mais recorrentes e outras com caráter
mais especial e que a prefeitura da cidade
aparece com um dos principais difusores e
facilitadores da realização dessas atividades.
Não obstante disso, os própios espaços
disponibilizam programação para as escolas
interessadas em realizar visitas e participar de
atividades, e nos currículos das escolas notou-

GARCIA, Valéria Aroeira. A educação nãoformal como acontecimento. Campinas:
Editora Setembro, 2015.
UCAR, Xavier. La Animación Sociocultural.
Barcelona, Ediciones CEAC, 1992.
VENTOSA, V. P. La animación sociocultural
en España: una perspectiva local. 2007.
Animador
Sociocultural:
Revista
Iberoamericana, Salamanca, v. 1, n. 1, out-fev.
Disponível em: <http://www.lazer.eefd.ufrj.br/a
nimadorsociocultural/>. Acesso em: 26 de
outubro de 2014.
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Resumo do Trabalho em português:

Divulgação Científica e Lazer: práticas lúdicas que proporcionam
diversão e aprendizado
Thaís Saboya Teixeira
Luis Paulo de Carvalho Piassi (orientador)
Anna Cecília de Alencar Reis e Tatiana Pereira da Silva (colaboradoras)
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
thais.saboya.teixeira@usp.br
lppiassi@usp.br
anna.alenc@gmail.com
tatianasilva@usp.br

Objetivos
Promover uma atividade de divulgação
científica a partir de obras literárias, utilizando
práticas lúdicas e após a aplicação da mesma
em turmas de ensino fundamental II, analisa-las
sob a ótica do lazer.

Métodos e Procedimentos
A atividade foi elaborada dentro do grupo
LUCIA, subgrupo do projeto de extensão
universitária ALICE, da USP em parceria com a
UNIFESP onde tratam-se temas sociocientíficos
e culturais. Partindo do livro “O Guia do
Mochileiro das Galáxias” de Douglas Adams, foi
proposta uma roda de conversa contando aos
alunos um pouco da narrativa, enfocando na
importância da “toalha”, que no livro seria o
objeto essencial para qualquer um levar pelo
Universo. Em seguida foi dado um pedaço de
tecido para cada aluno, que deveria usar tinta
para customizar sua própria toalha e
posteriormente contar aos demais como ela
seria capaz de ajudá-lo a sobreviver no Espaço.
Esta proposta foi realizada na escola EMEF
Arquiteto Luís Saia em maio de 2016.

Resultados
Para bom desempenho em áreas científicas é
necessário primeiro despertar o interesse no
assunto.
Atividades
lúdicas
mostram-se
positivas nesse aspecto, sendo educativas a
partir do momento em que são criadas
Palavras-chave: Divulgação Científica; Lazer;
Literatura Juvenil
Apoio: Pró-Reitoria de Graduação e CNPq.

intencionalmente para estimular algum tipo de
aprendizado (KISHIMOTO, 1999). Durante a
atividade os alunos exerceram de maneira
descompromissada os conteúdos manuais do
lazer (DUMAZEDIER, 1980) e durante a
produção surgiram conversas cotidianas e
sobre o tema. Em dado momento um dos
alunos diz que a sua toalha possui um
dispositivo para ligar para a Nasa, ao que outra
rebate: "mas no caso do livro isso não seria útil,
já que a Terra foi destruída".
Os resultados das pinturas foram diversos,
sendo
algumas
preocupações
como
armazenamento de comida e telefone para
emergências, presentes na maioria. Houve até
mesmo quem se lembrasse de colocar jogos na
toalha, para que houvesse algum tipo de lazer.

Conclusões
A partir do momento em que parte do aluno
participar de determinada atividade e ela lhe
proporciona um momento de diversão, torna-se
muito mais fácil entender o conteúdo tratado.
Neste momento evidencia-se caráter formativo
do lazer.

Referências
ADAMS, Douglas. O guia do mochileiro das
galáxias. Arqueiro, 2009. 208 p;
DUMAZEDIER, J.
Valores e conteúdos
culturais do lazer. São Paulo: SESC, 1980;
KISHIMOTO, T. M. (Org.). Jogo, brinquedo,
brincadeira e educação. São Paulo: Cortez,
1999.
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Resumo do Trabalho em português:

Modelo estocástico para proliferação celular no carcinoma in situ
Alan Utsuni Sabino, Alexandre Ferreira Ramos
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo
alan.sabino@usp.br

Objetivos
O controle da densidade celular no tecido é
parcialmente assegurado pela inibição do
crescimento pelo contato celular através de
reguladores bioquímicos. Esse fenômeno se
assemelha a alelopatia, isto é, uma espécie de
planta lançando substâncias químicas nocivas
com o objetivo de evitar o crescimento de
outras espécies de plantas no entorno. A
semelhança entre esses fenômenos sugere
descrever a proliferação de células de inibição
por contato como um processo alelopático. Nós
consideramos uma versão modificada do
modelo Widom-Rowlinson (WR) para a
descrição de um sistema composto por dois ou
mais tipos de células que interagem através de
repulsão "hard-core” mútua. Os diâmetros de
exclusão dependem das espécies que
interagem e elas são classificadas como mais
(menos) tolerantes se seus diâmetros de
exclusão são mínimos (máxima). As espécies
mais (menos) tolerantes são interpretadas
como menos (mais) sujeitas a inibição por
contato. Aqui nós vamos investigar o papel da
inibição por contato no controle da proliferação
celular quando dois tipos de células interagem
em um domínio de tamanho finito sob efeitos
da borda.

Métodos e Procedimentos
Propomos um processo discreto de tempo finito
de Markov para simular o comportamento
dinâmico do modelo WR para duas espécies
que interagem em um domínio espacial de
tamanho finito. Os limites do domínio são fixos
no tempo e nós consideramos um processo de
nascimento-morte-migração de Poison com a
interação célula-célula dada em termos de um
potencial
hard-core
em
uma
grade

bidimensional. As distâncias célula-célula são
dados em termos de distância gráfica. A
dinâmica da proliferação celular é avaliada para
diferentes condições de contorno tal que os
efeitos de borda possam ser compreendidos.

Resultados
As simulações mostram que a prevalência de
tipos de células mais tolerantes deve ocorrer
quando os limites do domínio estão vazios (Fig.
1B). Para o caso de limites ocupados por um
determinado tipo de célula, o domínio tem uma
prevalência das espécies que ocupam a borda
(Fig. 1A). Essas condições são seguradas
quando as taxas de nascimento-morte são as
mesmas para ambas as espécies, que os
efeitos da inibição de contato podem ser
investigados.

A

B

Figura 1: Estado da simulação em dois pontos
específicos com diferentes bordas

Conclusões
As simulações mostram que nosso modelo
apresenta propriedades na dinâmica que são
comuns ao desenvolvimento do carcinoma in
situ. Assim, pode ser uma ferramenta útil na
investigação da progressão do tumor.

Referências Bibliográficas
Mazel, A., Suhov, Y., Stuhl, I. A Classical WR
Model with q Particle Types. J. Stat. Phys. 159,
2015
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Resumo do Trabalho em português:

ASTRONOMIA MESOPOTÂMICA: CONCEITOS E VISUALIZAÇÃO
Nathália C. H. Pereira e Carlos H. B. Gonçalves (orientador)
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP)
Laboratório do Antigo Oriente Próximo (LAOP-USP)
nathalia.caroline.pereira@usp.br e bgcarlos@usp.br

Objetivos
Estudar os textos astronômicos da Antiga
Mesopotâmia, com o objetivo de produzir
ferramentas visuais para seu entendimento. O
conhecimento de base será a chamada
“astronomia de olho”, como era a forma
praticada pelos antigos mesopotâmicos.

Métodos e Procedimentos
Nossa metodologia está baseada na leitura e
interpretação de exposições especializadas da
astronomia mesopotâmica, em especial Aaboe
(2001) e Ossendrijver (2012). A partir dessa
leitura produzimos, com o auxílio de software
de
manipulação
geométrica
(Cabri
e
GeoGebra), ilustrações representando os
conceitos estudados.

Resultados

Decorrente de nossos trabalhos até o
momento, tratamos de diversos conceitos
astronômicos, como esfera celeste e seus
elementos,
sistemas
de
coordenadas,
movimentos do Sol, Lua e planetas visíveis,
fenômenos como equinócio e solstício, dentre
outros.
Pudemos também transpor para a linguagem
gráfica alguns desses conceitos, como
exemplificado na Figura 1.

Conclusões
De acordo com o levantamento bibliográfico e a
produção de imagens, é possível sugerir que
os antigos astrônomos mesopotâmicos podiam
lidar com uma ampla gama de situações
geométricas e interpretá-las no contexto
celeste.

Referências Bibliográficas
AABOE, A. Episodes from the early history
of astronomy. New York: Springer, 2001.
OSSENDRIJVER,
M.
.
Babylonian
Mathematical Astronomy: Procedure Texts.
Tubingen: Springer, 2012.
REINER, E. Babylonian Planetary Omens
part 1: Enuma Anu Enlil tablet 63: The Venus
Tablet of AMMIZADUGA. Malibu: Undena
Publication. 1975.
.

Figura 1: Eclíptica, Solstício e Equinócio.
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Resumo do Trabalho em português:

O ÓBITO FETAL EM UM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO
PAULO E A PERSPECTIVA DAS/DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM
Jessica Francini da Luz
Orientadora: Prof ª Dr .ª Jacqueline Isaac Machado Bigagão
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/ Universidade de São Paulo
jehfrancini@yahoo.com.br

Objetivos
O objetivo geral do projeto é identificar o
número de óbitos fetais em um hospital público
estadual de São Paulo e a perspectiva dos/das
auxiliares de enfermagem sobre o óbito fetal.
Objetivos específicos: realizar um levantamento
do número de óbitos fetais registrados no
hospital nos anos de 2010 a 2015 e relacionálos com o número de partos realizados e
estudar na perspectiva dos/das profissionais
técnicos em enfermagem, o fluxo de
encaminhamento dos óbitos fetais e as
principais dificuldades encontrados no cotidiano
do trabalho.

OFIU, os procedimentos com o bebê de OFIU e
a solidão das mulheres com diagnóstico de
óbito fetal e o direito a acompanhante.

Métodos e Procedimentos
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com
duas fases: a primeira focalizou o levantamento
e análise de dados de prontuários. Os dados
da análise foram sistematicamente registrados
em formulários previamente elaborados pela
equipe de pesquisa. Na segunda fase, foram
realizadas entrevistas semidirigídas com quatro
auxiliares de enfermagem do sexo feminino, de
um hospital do estado de São Paulo. Os
roteiros foram discutidos e elaborados pela
equipe de pesquisa. As entrevistas foram
realizadas de março a junho sendo gravadas e
transcritas para a análise.

Resultados
A análise dos prontuários nos permitiu
identificar o número de casos de óbito fetal
intrauterino(OFIU) no período de 5 anos, além
de temas apontados pelas entrevistadas:
ausência de discussões sobre óbito fetal na
formação de auxiliar de enfermagem, a falta de
um local adequado para atender os casos de

Conclusões
A análise dos prontuários e as entrevistas nos
permitiram identificar que apesar de os casos
de óbito fetal serem parte da rotina do hospital,
para as auxiliares de enfermagem, lidar com
esses casos ainda coloca muitos desafios para
elas e para a organização do serviço de
atendimento ao parto e nascimento nesse
hospital.

Referências Bibliográficas
1.BRASIL, Manual de Vigilância do Óbito
Infantil e Fetal e do Comitê de Prevenção do
Óbito Infantil e Fetal. Ministério da Saúde,
2009.
2.CAMARGO, ABM. A natimortalidade e a
mortalidade perinatal em São Paulo. Sao Paulo
Perspect.2008;22(1):30-47
3.DEEPASK,Portal da transparência das
cidades
do
Brasil
FERRAZ
DE
VASCONCELOS, SP.
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Resumo do Trabalho em português:

Dificuldades, repetição, filas, stress e transtornos:
Disfunções processuais na gestão da Universidade de São Paulo.
José Carlos Vaz¹; Marcelo Fernandes² e Yuri Bodenmuller³.
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo,
EACH – USP, São Paulo, SP, Brasil.
¹ vaz@usp.br; ² marcelo.ricardo.fernandes@usp.br; ³ yuri.bodenmuller@usp.br

Objetivos
Apresentar, dentre os processos de
gestão da universidade, quais são aqueles que
possuem disfunções mais relevantes e que, por
isso, produzem efeito negativo na vida da
universidade e de sua comunidade.
Métodos e procedimentos

Percebe-se também que um fator de
incômodo é a não-modernização dos serviços,
que, em alguns casos, são feitos hoje da
mesma forma que eram há 25 anos, com
pouca (ou nenhuma) agregação de tecnologia
desde então. Outro ponto relevante, e que
também está ligado ao não uso (ou ao mal uso)
da tecnologia, é a necessidade de se reportar
(muitas vezes, pessoalmente) a vários
departamentos e/ou setores da universidade
para resolver um único problema.

Para averiguar quais os processos que
produziam maior incômodo, optou-se por
utilizar o ponto de vista do cliente (visão já
consagrada na literatura da área), ou seja, do
usuário de um determinado serviço prestado
pela universidade. Para isso, foi desenvolvida
uma plataforma online para que a comunidade
universitária (inclusive membros não regulares)
relatasse os problemas que enfrenta com
aquilo que é vulgarmente chamado de
burocracia. Os dados obtidos a partir dessa
plataforma, foram analisados e os problemas
apontados foram classificados pela sua
gravidade, grau de urgência e relevância.

Conclusões

Palavras-chave

DANTAS, Aline Soares; QUEIROZ, Fernanda
Cristina Barbosa Pereira; QUEIROZ, Jamerson
Viegas. Gestão de processos e avaliação de
desempenho no setor público brasileiro: Um
estudo de caso em uma instituição de ensino
superior pública. X Colóquio Internacional
sobre Gestión Universitária em América Del
Sur. Mar Del Plata (Argentina), 2010.

Desburocratização, Redesenho de Processos,
Processos de Gestão.
Resultados
Constata-se através dessa pesquisa a
existência de uma grande insatisfação com os
processos de gestão da universidade,
localizada, especialmente, dentre o corpo
discente, mas, perpassando também os
funcionários, docentes e não-docentes.

A principal conclusão, ainda que essa
seja fruto de um trabalho parcial, que podemos
apontar até aqui é a necessidade (amparada
por um clamor que emana de toda a
comunidade) de que aja um profundo
redesenho de processos em toda a estrutura
administrativa da universidade.
Referências

DAVENPORT, Thomas Hayes. Reengenharia
de processos. Editora Campus. São Paulo,
1994.
VAZ, José Carlos. Processos de trabalho no
setor público: Gestão e redesenho. São Paulo,
2008.

222
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 284

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 3656
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

A Interação entre os setores público e privado na formulação da política
nacional de habitação – Um estudo do Programa Minha Casa Minha Vida
Laryssa Kruger da Costa
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*laryssa_kruger@hotmail.com

Objetivos
Analisar a política habitacional do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) com foco na
cidade de São Paulo, destacando a interação e
cooperação entre o setor público e o setor privado durante as fases de formulação e implementação da política, seja na esfera municipal
ou federal.

Métodos e Procedimentos
Foram utilizadas pesquisa e análise bibliográfica, documental e entrevistas abertas com atores relevantes para o PMCMV em São Paulo.
Foi feito o acompanhamento das publicações da
revista Conjuntura da Construção, de 2008 a
2015 e de publicações no site do Sindicato da
Indústria da Construção Civil de São Paulo SindusCon SP a partir do filtro “Programa Minha
Casa Minha Vida”, desde 2009 a 2015.

Resultados
Conforme relatado por Dias (2012) e reforçado
pelos resultados obtidos durante o acompanhamento das publicações, pôde-se constatar
forte participação do setor da construção na
formulação PMCMV. Representado pela União
Nacional da Construção – UNC o setor apresentou ao executivo federal no ano de 2006, um
estudo que abarcava propostas de investimentos que auxiliariam no desenvolvimento econômico e social no Brasil através do setor da construção, o documento contribuiu para a elaboração do PMCMV. A influência do setor também
esteve presente na implementação do programa, tanto na esfera federal como na municipal.
Entidades representantes da construção reuniam–se constantemente com representantes do
governo e da Caixa Econômica Federal, a fim
de solucionar entraves na política e elaborar
melhorias para o programa, hoje em sua terceira fase. Na esfera municipal o setor também

atuou em conjunto com a prefeitura para solucionar os impasses ligados a habitação e pressionando por reformas administrativas para facilitar o processo de licenciamento de empreendimentos de habitação social e mercado popular,
aumentando as contratações de unidades habitacionais na cidade.

Conclusões
As entidades patronais da construção se mostraram cada vez mais organizadas e fortaleceram sua posição como setor estratégico para o
país, seja para solucionar problemas pontuais
relacionados ao programa, elaborar de estudos
e propostas de investimentos e modelos de
políticas, realizar eventos para discutir melhorias e sendo agente de pressão, seja no legislativo ou no executivo, para que seus interesses
sejam considerados. O setor público, de maneira geral, se mostrou sempre disposto a participar de eventos promovidos pelas entidades,
ouvir as suas reivindicações, propostas de melhorias e críticas, não raras vezes cedendo às
preferências e interesses do setor da construção civil.

Referências
CONJUNTURA DA CONSTRUÇÃO, São Paulo,
FGV IBRE 2008 - 2015.
DIAS, E. C. Do Plano Real ao Programa Minha
Casa minha Vida: Negócios, Votos e as
Reformas de Habitação. Dissertação (Mestrado
em Ciência Política) Faculdade de Filosofia
Letras e Ciências Humanas. Universidade de
São Paulo. São Paulo, p. 169. 2012.
SINDUSCON SP. sindusconsp. Sindicato da
Indústria da Construção Civil, 2008 - 2015.
Palavras-chave: Política Habitacional; Grupos
de Interesse; Programa Minha Casa Minha
Vida.
Apoio: CNPq.
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Resumo do Trabalho em português:

(RE) CONHECENDO A USP – CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA E DA
EXTENSÃO NO CAMPO DAS DEFICIÊNCIAS: CURSOS PRESENTES
Hannah Elizabeth Cordeiro
Profª Drª Shirley Silva e Prof. Dr. Luciano Digiampietri
EACH-USP e FEUSP
hannah.cordeiro@usp.br; shirley.feusp@usp.br; luciano.digiampietri@usp.br

Objetivos
O projeto objetivou identificar os docentes da
USP que têm sua produção acadêmica voltada
às temáticas das deficiências. A presente
pesquisa teve como objeto de análise os dados
referentes aos cursos em que lecionam os
docentes total ou parcialmente vinculados à
temática.

Métodos e Procedimentos
Inicialmente os arquivos XML os Currículos
Lattes dos docentes da USP foram copiados da
Plataforma Lattes, para posteriormente serem
identificados àqueles que atendessem ao perfil
da presente pesquisa. Foi executada uma
ferramenta desenvolvida pelo grupo para copiar
as páginas HTML do sistema Tycho da USP,
de forma a se identificar o nome e o
identificador dos currículos. Trinta palavraschave ou expressões, relacionadas às
deficiências, foram definidas pelo grupo de
pesquisa e utilizadas como filtro que orientaram
a busca textual dos currículos. Ao todo foram
localizados 5.802 currículos. Destaca-se que
esta ferramenta identificou um total de 84 livros
publicados, 569 capítulos e 1.155 artigos
completos envolvendo a temática. Uma análise
mais minuciosa dos currículos, a partir do tripé
do trabalho acadêmico – ensino, extensão e
pesquisa -, acrescida da pós-graduação,
constituiu novo procedimento de filtro dos
dados brutos. Como procedimento final, os
docentes foram reagrupados em três grupos:
os totalmente vinculados à temática; os
parcialmente vinculados; os pontualmente

vinculados. Após este reagrupamento buscouse organizá-los pelos cursos nos quais atuam

Resultados
Foram localizados 51 cursos da USP nos quais
se inserem os docentes pesquisados, sendo
que seis currículos não constavam esta
informação. Os dados referentes aos cursos
presentes no conjunto de currículos analisados
expressam que o curso de Fonoaudiologia tem
predominância de 18,53% da amostra, seguido
por Medicina com 12,50%, Psicologia com
11,20% e Pedagogia com 5,17%. Os demais
cursos compõem juntos 52,60% da amostra.

Conclusões
É significativa a predominância do curso de
Fonoaudiologia dentre os currículos analisados,
que, somada ao curso de Medicina, indica o
desenvolvimento de vários trabalhos na área
da Saúde. Por outro lado, nota-se que, apesar
de Pedagogia estar entre as três áreas mais
predominantes, sua representatividade é baixa
considerando-se a importância da educação
para as pessoas com deficiência. A temática
apresenta-se, portanto, de forma interdisciplinar
e pode potencializar tanto o desenvolvimento
de pesquisas interinstitucionais, como a
divulgação do material produzido poderá dar
maior visibilidade às ações desenvolvidas na
USP. Compreende-se que os resultados
podem, ainda, servir de apoio para inúmeras
outras pesquisas por se tratar de uma pesquisa
inédita.
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Resumo do Trabalho em português:

A casa de acolhida vista como lar: usando Design Thinking para cocriar soluções inovadoras em ambiência.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Luisa Trindade Bestetti

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP. Brasil.
eliane.moreno22@hotmail.com

Objetivos
O objetivo central é o de oferecer soluções
criadas de modo colaborativo, a partir de
demandas definidas pelos dados obtidos
no levantamento nas casas de acolhida de
SP, a serem discutidas em oficinas de DT.
Também pode sugerir critérios de
discussão para aperfeiçoamento das
políticas públicas, a serem adotados por
organismos
governamentais
que
constatem a eficiência dos resultados
esperados.

Métodos e Procedimentos
Amostra: Participaram Idosos técnicos da
assistência social e educadores de três
casas de acolhida, Morada São João,
Morada Nova Luz e Boracéia, localizado
na cidade de São Paulo. Local: A reunião
aconteceu no Centro de Referência de
Assistência Social da Sé. Procedimento:
Explicação sobre Design Thinking, objetivo
da pesquisa e a sua importância para os
participantes. Os temas surgiram da
pesquisa feita anteriormente, denominada
"Características ambientais em moradias
coletivas para idosos: estudo das
condições em casas de acolhida em São
Paulo-SP". Esses temas foram levados aos
grupos interdisciplinares para discussão,
usando o DT. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Artes, Ciências e Humanidades (EACHUSP), e também do Comitê de Ética da

SMADS. Instrumentos: Design Thinking,
abordagem estruturada em cinco fases que
ajudam
em
seu
desenvolvimento,
descoberta,
interpretação,
ideação,
experimentação e evolução. Análise de
dados: A análise é feita de modo
colaborativo, buscando desejabilidade,
sustentabilidade e viabilidade.

Resultados
As demandas que surgiram na Oficina de
Design Thinking, foram brevemente
discutidas e serão encaminhadas aos
gestores e técnicos para que sejam
avaliadas e prototipadas.

Conclusões
Surgiram diversos dados e sugestões
das discussões na oficina de Design
Thinking, eles serão encaminhados aos
grupos de técnicos e gestores para
serem
avaliados
e
prototipados.
Esperamos que no final do processo, as
idéias produzidas sejam absorvidas e
incorporadas a políticas públicas.

Referências Bibliográficas
BROWN, T. (2010) Design Thinking –
uma metodologia poderosa para
decretar o fim das velhas ideias. Rio
de Janeiro: Elsevier.
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SILVA, M.J.V. et al. (2012) Design
Thinking: Inovação em negócios. Rio
de Janeiro, MJV Press.
ECHOS, Escola Desing Thinking; 2ª
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Resumo do Trabalho em português:

Impacto das Tecnologias de Informação no Controle Social da
Administração Publica no Brasil
Bruno Pinheiro* e Bianca Oliveira
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP, Brasil.
*bruno.lahunmen@gmail.com

Objetivos
Explorar os padrões de oferta, por parte de
governos e sociedade civil, de ferramentas de
tecnologia de informação e comunicação para
o exercício da participação e do controle social
no Brasil, e apontar possibilidades de
classificação das experiências.

Métodos e Procedimentos
Trata-se de uma pesquisa exploratória. Foi feito
levantamento bibliográfico do assunto, seguido
de mapeamento de casos. Os casos foram
considerados sob critérios de serem aplicações
disponíveis e acessíveis na internet, e de
serem explicitamente voltados a suportar a
prática do controle social no território nacional,
sem considerar portais de dados abertos.
Inicialmente,
o
mapeamento
buscou
experiências nas bases de três eventos
acadêmicos: CONIP, CONTECSI e ENANPAD.
Depois, voltou-se para a pesquisa em
mecanismos de busca na internet. Os casos
então foram organizados em uma base de
dados e classificados.

Resultados
Foram mapeadas 108 iniciativas. Embora não
contemple todo o universo de aplicações
disponíveis no Brasil, entende-se que se
constituiu uma amostra representativa. O
trabalho considerou, entre outros, os direitos
que promovem (Vaz, 2005), os objetivos, os
níveis de governo e a esfera de poder aos
quais estão relacionados os casos, os tipos de
atores responsáveis pela oferta. A maior parte
é liderada pela sociedade civil (46,73%),
seguido do poder público (36,45%). Próximo de
18% é ofertado pela iniciativa privada e por
universidades.
A
sociedade
civil
têm
disponibilizado
ferramentas
para
incidir
principalmente nos níveis municipal (18,69%) e
federal (17,76%). O mesmo com o poder
público, sendo 19,63% de âmbito municipal e

11,21% no federal. Os objetivos da sociedade
civil, prioritariamente, são fortalecer a
fiscalização e monitoramento tanto de políticos,
como de políticas e serviços públicos (15,89%),
promover transparência e accountability
(13,08%) e engajar a cidadania (12,15%). Já o
poder
público
busca
transparência
e
engajamento
(10,28%),
mas
também
participação na elaboração de leis (9,35%).
Destaca-se também que 52,28% têm
característica de comunicação unidirecional e
que os principais direitos promovidos são o
acesso à informação de interesse público
(61%), seguido pelo direito de participar da
gestão pública (17%).

Conclusões
O foco principal é facilitar o acesso à
informação, com infografias dinâmicas e
sintéticas. Está nos estados a menor oferta de
aplicações TIC para o exercício da democracia.
Governos têm buscado participação na
elaboração de leis, mas explora-se pouco as
propriedades interativas das TIC. Poucas se
configuram como plataformas de diálogo e
construção coletiva. A sociedade civil é o setor
com maior número de iniciativas, o que é
coerente com o caráter experimental das
mesmas. Poucos estudos sobre casos de
interesse desta pesquisa foram encontrados
nas bases acadêmicas investigadas. Ainda,
identificou-se duas tendências principais:
experimentação e legitimação de agendas e de
decisões, sendo baixo o grau de impacto
institucional e de inovação democrática.

Referências Bibliográficas
VAZ, José Carlos. 2003. Limites e
possibilidades do uso de portais municipais
para promoção da cidadania: a construção de
um modelo de análise avaliação. São Paulo:
AESP/FGV (tese de doutorado)
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Resumo do Trabalho em português:

Representação de moldes de vestuário em planos cartesianos
eFitFashion
Julia Percebom¹; Maria Fernanda Miranda²
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
¹Julia.percebom@usp.br
²Maria.fernanda.miranda@usp.br

Objetivos
Fazer experimentações em modelagem
através do software Clothes for me, da startup
brasileira eFitFashion, representando os
moldes do vestuário por um conjunto de pontos
em um plano cartesiano (2D), como objetivo de
atender à grande demanda por roupas de
tamanhos personalizados. Também detalhar o
processo de inserção dos moldes; corte e
costura das peças; e relatar as dificuldades e
soluções encontradas.

Métodos e Procedimentos
A pesquisa foi desenvolvida usando a
bibliografia disponível sobre o assunto.
Estudaram-se as peças escolhidas para
entendimento de suas modelagens, e não
apenas a sequência de seus traçados, para
que os moldes fossem inseridos no programa.
As medidas utilizadas nas peças foram
estudadas para que fossem representadas
como proporções nos moldes desenvolvidos,
possibilitando que qualquer tamanho de
manequim tivesse acesso às modelagens.
Foram criadas e confeccionas dezenove peças
por meio do programa, sendo que três foram
desenvolvidas também com suas medidas
reduzidas, e duas com as medidas ampliadas.

Resultados

Inicialmente o programa trás certa dificuldade

de manejo, assim sugeriu-se um link com
explicações de “Primeiros Passos”. Por ser um
software novo, alguns problemas e dificuldades
ainda são encontrados, mas que não
impossibilitam sua utilização.
Palavras-chave:
Modelagem,
eFitFashion,
Software.
Apoio: Reitoria USP – Programa Unificado de
Bolsas.

Aprimoramentos com o zoom dos moldes,
tamanho dos pontos e regulação de curvas
foram feitos, porém problemas como a
formação da margem e encaixe de curvaturas
ainda são encontrados. Entretanto, com as
sugestões e feedbacks feitos pelos usuários, o
aprimoramento necessário será feito.

Conclusões
O software Clothes for me é uma ótima
ferramenta para solucionar a padronização de
medidas. Cada vez tem sido maior o número
de consumidores que procuram por roupas
feitas exclusivamente para seus corpos, e a
plataforma online traz uma facilidade enorme
ao adaptar o molde a qualquer tamanho,
inserindo poucas medidas. Globalmente vemse pensando em modos de produção mais
sustentáveis, nessa conjuntura o software
surge também como um impulso a meios de
produções mais ecológicos, que operem de
forma em que o foco seja o serviço e não
produtos, sendo um forte aliado a movimentos
que vão contrários a corrente dominante do
Fast fashion, e ao mesmo tempo trazendo mais
velocidade a meios de confecções de roupas
mais artesanais, com peças diferencias e
pensadas para cada corpo singularmente.
Através do uso do software, foi possível
imprimir moldes nas medidas desejadas, a fim
de a peça possuir perfeito caimento para o
consumidor final. A participação no projeto e o
contato com o programa foi de extrema
importância para o fortalecimento do estudo da
área de modelagem, além de aprimorar o
entendimento das etapas de corte e costura.

Referências Bibliográficas
EFITFASHION.
CLOTHES
FOR
ME.
Disponível
em:
<http://45.40.142.151:8080/epmg//>. Acessado
em jul. 2016.
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Resumo do Trabalho em português:

Análises da dinâmica de absorção energética na interação laser-plasma
com a presença de nanofios
Miguel Felipe Silva Vasconcelos*, Alexandre Ferreira Ramos
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
*miguel.vasconcelos@usp.br

Objetivos

Resultados

Experimentos recentes realizados em fusão
nuclear por confinamento inercial a laser
apresentaram resultados promissores quanto às
possibilidades dessa técnica na geração de
eletricidade [1]. Entretanto, há ainda uma série
de desafios antes da viabilização comercial
dessa técnica, dentre os quais destaca-se
desenvolver uma metodologia que maximize o
acoplamento entre o laser e a matéria. Visando
aumentar a absorção da energia do laser pela
matéria, recentemente foi proposta uma técnica
que consiste em construir diversos nanotubos
na camada interagente com o laser [2] [3].
Neste trabalho, analisamos a dinâmica de
formação do plasma e de absorção energética
quando o laser interage com uma superfície
composta por nanotubos. Analisamos a
influência da geometria da superfície do
material na maximização da absorção
energética e caracterizamos o plasma em
termos da temperatura, densidade de ions,
níveis de ionização e temperatura da radiação
emitida pelo material irradiado.

Observamos que o alvo com nanotubos absorve
mais energia (Figura 1), e a presença de
nanotubos induz a formação de um plasma nas
camadas superiores que aprisiona o laser na
base dos nanotubos, o que justifica o ganho na
absorção energética.

Métodos e Procedimentos

A
presença
de
nanotubos
aumenta
sensivelmente a absorção energética e ameniza
o efeito de barreira que o plasma impõe para o
laser. Estudos futuros devem levar em conta
além das formas geométricas do alvo e análises
da interação laser-plasma.

Nossas simulações foram realizadas utilizando o
software FLASH [4], em que um raio laser atinge um
disco sólido de alumínio de raio de 100 micrômetros e
altura de 20 micrômetros. Para entendermos a
influência da geometria na absorção energética,
analisamos a condição de um disco com superfície
composta por 5 nanotubos – que possuem raio de 50
nm e altura de 15 micrômetros, com uma distância de
1 µm entre si. A simulação analisada neste trabalho
teve duração de 10 picossegundos – tempo para que
os nanotubos se tornem plasmas. O raio laser teve
potência de 500GW e atinge o alvo em um ângulo de
90 graus em relação à superfície do disco.
Objetivando estudar a dinâmica de absorção,
analisamos a simulação na ótica de parâmetros tais
como a temperatura dos elétrons.

Figura 1: Nanotubos se transformando em plasma
(esquerda) e temperatura dos elétrons (direita)

Conclusões

Referências
[1] Hurricane, O.A. et al. Fuel gain exceeding unity in
an inertially confined fusion implosion. Nature 506,
343–348 (2014)
[2] Purvis, M. A. et al. Relativistic plasma
nanophotonics for ultrahigh energy density physics
Nature Photonics 7, 796–800 (2013)
[3] Vasconcelos, M. F. S.. Simulações da Interação
Laser-Plasma.
23º
SIICUSP
–
Simpósio
Internacional de Iniciação Científica da USP, 2015.
[4]flash.uchicago.edu/site/flashcode

Palavras-chave: Plasma; Laser; Fusão.
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Resumo do Trabalho em português:

Tendências da pesquisa de marketing no Brasil: Um estudo longitudinal das
principais publicações e encontros de propaganda, comunicação e
marketing.
Samuel Campos* e Isabella Pelaquim**
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.
Brasil.
*samuel.lima@usp.br
**isabella.pelaquim@usp.br

Objetivos
Identificação das principais características
da pesquisa acadêmica voltada a propaganda no
Brasil nos últimos 10 anos (2006 até 2015),
utilizando como base estudos já realizados em
outros países e análise bibliométrica de todos os
artigos publicados no período de análise e em
periódicos dos estratos A1, A2 e B1, de acordo
com o CAPES e na área de Administração,
Ciências Contábeis e turismo.

Métodos e Procedimentos
O trabalho foi realizado por uma equipe da
ECA e por uma equipe da EACH em conjunto,
caracterizando-se por reuniões periódicas de
treinamento e discussões acerca do levantamento
e da análise dos artigos publicados. Por meio de
análises de conteúdo individualizadas, foram
selecionados somente os artigos que tratam da
temática de propaganda que estejam alinhados
com o objetivo do estudo. Com o intuito de garantir
o devido rigor metodológico, as palavras-chave
foram utilizadas na busca pelos artigos foram
adaptadas do estudo original (Kim et al., 2014) à
produção
acadêmica
nacional:
publicidade,
propaganda, comerciais, marca, promoção,
televisão, spot, jingle, patrocínio, merchandising, tie
in, product placement, marketing, ponto de venda,
advertorial e consumo.
Foi realizado um levantamento em todos os
artigos publicados no tempo estipulado e nos
jornais levantados. Por meio de análises de
conteúdo individualizadas, foram selecionados
somente artigos que tratam de propaganda e foi
feito com eles um estudo bibliométrico com as
variáveis do estudo.

Resultados
A partir das análises, foi possível perceber que na
área de estudo não há nenhum periódico brasileiro
no estrato A1, 13,6% do estrato A2 eram periódicos
brasileiros, e 43,3% dos B1 eram brasileiros. De

4.764 artigos encontrados com as palavras-chave,
somente 26 realmente se referiam à propaganda. A
análise destes artigos indicou que a maior parte
dos autores publica uma vez na área de
propaganda, sendo que só um autor publicou 4
vezes, o máximo encontrado. A maior parte dos
artigos conta com um embasamento teórico sobre
o tema abordado, e os artigos abordam temas
relacionados
principalmente
a
prática
e
planejamento da propaganda. Cerca de 88% dos
artigos conta com pesquisas empíricas, e 70% das
pesquisas são qualitativas.
A entrevista em profundidade é o método
mais utilizado, tendo 35% de representatividade.
Além disso, 88% dos artigos indicam estudos
futuros.

Conclusões
A pesquisa indicou um baixo envolvimento
de periódicos e autores com a área, além de uma
tendência de uso de pesquisas empíricas e
qualitativas, evidenciando que esta área da ciência
ainda tem muito o que desenvolver em relação à
autores especializados, quantidade de produção e
utilização de métodos cada vez mais quantitativos.

Referências
Kim, K., Hayes, J. L., Avant, J. A., & Reid,
L. N. (2014). Trends in Advertising Research: A
Longitudinal Analysis of Leading Advertising,
Marketing, and Communication Journals, 1980 to
2010. Journal of advertising, 43(3), 296-316.
Yale, Laura, and Mary C. Gilly (1988),
“Trends in Advertising Research: A Look at the
Content of Marketing-Oriented Journals from 1976
to 1985,” Journal of Advertising, 17 (1), 12–22.

Palavras-chave: Propaganda, estudo
longitudinal, análise de conteúdo, análise
bibliométrica, tendências, marca.
Financiamento: Programa Unificado de
Bolsas de Estudo
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Resumo do Trabalho em português:

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DESIGUALDADE DE RENDA EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO: UM ESTUDO DE CASO DAS REGIÕES DE
PLANEJAMENTO
Leonardo de Angelis Leonardo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo
leonardo.leonardo@usp.br

Objetivos
A presente pesquisa diz respeito à análise secundária de indicadores de renda e de equipamentos públicos tendo como recorte as Regiões de Planejamento do Orçamento Participativo da cidade de São Bernardo do Campo (SP).
A pesquisa tem como objetivo apontar se há
relação entre a quantidade de equipamentos
públicos das redes municipais e estaduais (tais
como escolas, unidades básicas de saúde e
delegacias) e o indicador simples, conforme a
definição de Jannuzzi (2013), Rendimento Nominal Médio Mensal per capita (RNMMpc).

Métodos e Procedimentos
Foram analisados os Perfis Socioeconômicos
das regiões de planejamento, disponibilizados
pela Secretaria de Orçamento e Planejamento
Participativo de São Bernardo do Campo. Os
dados trazem informações detalhadas de cada
uma das 20 regiões de planejamento e tem
como referência o mês de maio de 2013.

Resultados
Analisando os perfis socioeconômicos, descobriu-se que RNMMpc de São Bernardo do
Campo médio é de R$ 866,08 e que a quantidade média de equipamentos públicos por região de planejamento é de 28. A Figura 1 evidencia as diferenças entre as variáveis estudadas. Existe em São Bernardo do Campo 11
regiões de planejamento (H, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T) cujo RNMMpc é inferior a R$ 866,08
e 12 regiões (A, C, H, I, K, M, N, O, P, Q, R, T)
com menos de 28 equipamentos públicos. Existem, portanto, 9 regiões (H, K, M, N, O, P, Q, R,
T) que estão abaixo da média em ambas variáveis estudadas. Essas regiões comportam
35,44% da população de São Bernardo do
Campo.

Figura 1: Gráfico de relações entre o RNMMpc e a
quantidade de equipamentos públicos por região de
planejamento.

Conclusões
É possível afirmar que o RNMMpc das regiões
de planejamento do município tem relação direta com a oferta de equipamentos públicos, evidenciando a necessidade de se investir recursos públicos nas 9 regiões de planejamento
que carecem de atendimento do setor público
municipal e estadual.

Referências Bibliográficas
JANNUZZI, P.M. Indicadores sociais no Brasil:
conceitos, fonte de dados e aplicações. Campinas: Editora Alínea, 2001.
SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP). Perfil
Socioeconômico por Regiões de Planejamento
(OP). Dados da Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo. Departamento de
Indicadores Sociais e Econômicos. PMSBC,
SP. 2012.
Palavras-chave: Indicadores; Renda; Equipamentos.
Apoio: CPq; IC Voluntária.
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Resumo do Trabalho em português:

A RELAÇÃO ENTRE A DEFICIENCIA VISUAL E A MODA
FERREIRA, M. L.; DANTAS, F. M.
Escola de Artes Ciências e Humanidades – EACH
Univeridade de São Paulo - USP
mariane.lira.ferreira@usp.br / franscicadm.tita@usp.br

Objetivos
Este estudo se propõe a continuar o
desenvolvimento de um código simples em
relevo
adaptado,
conforme
braile,
de
informações como parte de uma etiqueta
inclusiva de moda. Tomando como base
estudos sobre a simbologia das etiquetas
têxteis de composição existentes e o ensino
com abordagem inclusiva.

Métodos e Procedimentos
O levantamento bibliográfico sobre a definição
da deficiência visual e o número de deficientes
no Brasil comprovam a representatividade
deste público e dão início ao projeto. Em
seguida procurou-se instituições da cidade de
São Paulo especializadas no atendimento para
com deficientes que adotam o ensino de
maneira inclusiva e projetos e concursos que
apoiam criadores de “Moda Inclusiva”. Logo,
abordou-se os símbolos de cuidado e
conservação regulamentados (ABNT, 2012) e
presentes nas etiquetas têxteis de composição
existentes para assim adaptá-los em relevo e
descrições na linguagem braile.

Resultados
Tecnologias
desenvolvidas
nacional
e
internacionalmente auxiliam o deficiente visual
no reconhecimento de cores, percepção do
ambiente e leitura. Pensando nesta autonomia
os
Neves,
Barreto
e
Neves
(2011)
desenvolveram uma etiqueta com utilização da
estamparia em Plastisol, ausente de Ftalato, e
botões com formatos diferentes para a
identificação de cores, conforme Figura 1.

Figura 1: Etiqueta têxtil com botões de cores

Conclusões
Os projetos, pesquisas e artigos encontrados
no mercado atual para auxiliar a pessoa com
deficiência visual vem ganhando espaço e a
sociedade vem se preparando para trata-los
atendendo as especifidades de cada um. Esse
assunto ainda é recente e falta maior incentivo
a indústria da moda para a inserção desse
público consumidor de produto de moda. É
importante destacar que esses produtos não
devem ser separados em lojas especializadas
ou locais específicos. Devem sim atender as
necessidades de cada público.

Referências Bibliográficas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS. Normalização: Caminho da
Qualidade
na
Confecção
(recurso
eletrônico)/ABNT, Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas – Rio de
Janiero: ABNT, SEBRAE, 2012.
NEVES, M. M.;BARRETO, M. H.; NEVES, J.
Design de uma etiqueta para pessoas com
deficiência visual. Escola de Engenharia Têxtil
da universidade do Minho. VI CIPED. Portugal,
2011.
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Resumo do Trabalho em português:

Soluções Inovadoras: difusão para agentes disseminadores que atuam
nas Fábricas de Cultura da Zona Leste de São Paulo
Alex Azevedo Martins e Camila Cristina Cavalcante
Orientadora: Maria Luisa Trindade Bestetti
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
alex.martins@usp.br

Objetivos
O objetivo geral proposto foi preparar equipes
que atuam nas Fábricas de Cultura da ZL para
disseminarem
soluções
inovadoras.
Os
objetivos específicos foram analisar os
impactos na receptividade e na implantação de
novas arquiteturas pedagógicas; registrar
índices de efetividade no desenvolvimento de
produtos produzidos coletivamente; e, por fim,
desenvolver materiais e técnicas para
multiplicação da prática entre os atores sociais
envolvidos.

Métodos e Procedimentos
Após visitarmos algumas Fábricas de Cultura
da Zona Leste e passarmos por uma oficina de
Design Thinking, foram oferecidas oficinas para
as equipes que atuam nas Fábricas, tais
equipes foram sugeridas pela OS Catavento
Cultural e Educacional. As oficinas, após serem
autorizadas pelos gestores responsáveis,
ocorreram no mês de Julho, nos dias 04, 11 e
18, no período das 10h às 12, estendendo este
horário em alguns casos, na Fábrica de Cultura
do Parque Belém. Durante todo o processo do
estudo, foram utilizados os conceitos de Design
Thinking, onde o principal foco é o ser humano
e tem-se como objetivo criar soluções
inovadoras (SILVA, et al., 2012). A partir da
abordagem, foram utilizadas as ferramentas de
Mapa de Empatia ou Persona, Ideação e
Prototipagem.

inovação e metodologias colaborativas. Dos
que responderam, todos disseram acreditar
que é possível trazer inovação aos processos
educativos e alguns disseram que conheciam
alguma
metodologia
colaborativa.
Após
apresentação e introdução ao conceito de
Design Thinking, os participantes foram
divididos em três grupos, compostos por
profissionais de diferentes Fábricas, os grupos
se mantiveram os mesmos até o último
encontro. A partir das oficinas com os
profissionais das Fábricas, foram designados 3
produtos finais, que foram o Café Cultural,
Caderno do João e uma atividade lúdica de
sensibilização, pensando nas 3 personas que
foram concebidas.

Conclusões
Ao longo das oficinas foi possível perceber que
os participantes, através dessa experiência,
conseguiram obter um novo olhar, mais
apurado e crítico sobre as Fábricas. Apesar de
estarem inseguros no início, ao longo da oficina
eles foram aceitando e se apropriando da
proposta, gerando resultados significativos.

Referências
ECHOS, Escola Desing Thinking; Mini Toolkit
Desing Thinking.
ECHOS, Escola Desing Thinking; 2ª Edição
Human Centered Design.

Resultados

SILVA, M.J.V. et al. (2012) Design Thinking:
Inovação em negócios. Rio de Janeiro, MJV
Press.

No primeiro encontro, foi aplicado um
questionário aos participantes, com o objetivo
de reconhecer seus saberes em relação à

Palavras-chave: Design Thinking; Fábricas de
Cultura; Educação Informal.
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Resumo do Trabalho em português:

PATCHWORK: UMA TÉCNICA QUE POSSIBILITA CRIAÇÃO DE
PRODUTOS E GERAÇÃO DE RENDA
Rafaela Alves Vieira e Profa. Dra. Francisca Dantas mendes
Escola de Artes, Ciências e Humanidades / Universidade de São Paulo
rafaela.alves.vieira@usp.br franciscadm.tita@usp.br

Objetivos
O objetivo da pesquisa é possibilitar um espaço
de troca de conhecimento e socialização para a
terceira idade através da técnica de Patchwork,
contribuindo para geração de renda.

Métodos e Procedimentos
A troca de conhecimento entre a USP e à
terceira idade se dá através da UnATI –
Universidade Aberta à Terceira Idade. As
oficinas são preparadas a partir da interação de
alunas veteranas da oficina, alunas de
graduação do curso de Têxtil e Moda e das
coordenadoras da oficina. Durante a aula, as
técnicas são ensinadas passo a passo.

Resultados
O curso de Patchwork foi muito bem aceito pela
comunidade. Como consequência desse fato, o
número de senhoras inscritas superou as
expectativas – número de vagas para o curso
era de 12 inscritos, mas em 2015 tivemos uma
lista de espera de 11 alunas.

Conclusões
Devido à idade avançada, a necessidade de
socialização e de um local de troca – não só de
conhecimento, mas também de experiência de
vida – se evidencia. As senhoras buscam na
oficina um ambiente onde possam adquirir
conhecimento e, principalmente, socializar. O
senso criativo delas também é estimulado na
hora de confeccionar as peças. O projeto ainda
apresenta um viés econômico, já que esse
aprendizado possibilita a chance de gerar
renda de forma autogestionada pelas próprias
senhoras, contribuindo para uma economia
solidária entres essas mulheres – onde seu
contexto
socioeconômico
favorece
a
aproximação de vizinhos, amigos e família.
Além do caráter social, o projeto também
contribui para a reutilização de resíduos têxteis.

Referências Bibliográficas
CLAYTON, Marie. Ultimate quilting bible: A
complete
reference
with
step-bystep
techniques. 1. ed. Londres: Collins & Brown,
2009. 304 p.
Crabtree C, Shaw C (2007) Quilting, Patchwork
and Applique´: A World Guide. London:
Thames & Hudson, 192 pp.
CULTI, Maria Nezilda. MULHERES NA
ECONOMIA SOLIDÁRIA: Desafios Sociais e
Políticos, 2004.

Figura 1: Gráfico referente ás regiões em moram as
alunas da oficina.

KANAMARU, Antonio Takao. Patchwork,
memória e solidariedade: design têxtil para o
trabalho coletivo criador na terceira idade,
2012.
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Resumo do Trabalho em português:

Grupo de apoio biopsicossocial para cuidadores de idosos
Gustavo J. Aragão da Cruz¹, Viviani Monaliza Gomes², Beatriz A. O.
Gutierrez
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
¹gustavojorge665@gmail.com ²viviani.monalizagomes@gmail.com

Objetivos
Este estudo teve como objetivo, proporcionar
melhorias na qualidade de vida de cuidadores
de idosos por meio da educação gerontológica.

Métodos e Procedimentos
O projeto foi desenvolvido através de um grupo
de apoio com cuidadores de idosos que são
atendidos no ambulatório de fragilidade do
Hospital Universitário da Universidade de São
Paulo (HU-USP). Utilizando das seguintes
escalas para mensurar os dados dos mesmos
em relação a possíveis sobrecargas do
trabalho: WHOQOL-Breve; WHOQOL-OLD;
CES-D; GDS-15; Escala de Ansiedade e
Depressão; Escala de Zarit. Após a aplicação
das mesmas, o acompanhamento era realizado
por meio de telefonemas semanais, pois em sua
grande maioria os mesmos não tinham tempo
para se locomover até o hospital.

Resultados
Através dos relatos dos cuidadores que
possuem um vínculo familiar com o paciente, foi
possível verificar que o nível de sobrecarga dos
mesmos, não está ligado apenas ao estado em
que se encontra seu familiar, mas também
como os cuidadores pensam sobre as
atividades que desenvolvem, por exemplo, se o
mesmo encara o cuidado como uma obrigação
ou como um aprendizado sobre o assunto. Além
de que em sua maioria, os mesmos sentem-se
imensamente aliviados apenas com uma escuta
e conversa sobre o caso, fortalecendo seu lado
emocional e também psicológico. Também, a
partir da análise das escalas foi possível
observar que mesmo com escore que não
indicavam situações de sobrecarga, havia um
déficit em sentidos motivacionais do cuidador

para que não se esquecesse de cuidar de si
mesmo. As escalas GDS e WHOQOL-OLD e
bref também não sinalizaram necessidade de
intervenção.

Conclusões
Durante o processo de cuidar, se não orientado,
pode acabar desgastando o cuidador, pois
muitas vezes, esta pessoa foi escolhida
aleatoriamente para cuidar de um familiar,
acarretando assim problemas na saúde do
paciente e também do cuidador. Desta forma,
pode gerar grande desconforto para ambos os
lados. Assim, os grupos de apoio são
extremamente necessários, pois conforme
existe a troca de experiências, o cuidador passa
a sentir-se mais fortalecido emocionalmente
para enfrentar as dificuldades advindas do
cotidiano de cuidar, resultando assim em uma
melhora na qualidade de vida de ambas as
partes.
Palavras-chave: Gerontologia; biopsicossocial;
cuidador.

Referências
RAMOS, L.R.. Fatores determinantes do
envelhecimento saudável em idosos
residentes em centro urbano: Projeto
Epidoso, São Paulo; 2003.
TAUB, A.; ANDREOLI, S.B.; BERTOLUCCI,
P.H. Dementia caregiver burden: reliability
of the Brazilian version of the Zarit
caregiver burden interview. Cad. Saúde
Pública. Vol. 20, n.2, p. 372-376. 2004
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Resumo do Trabalho em português:

	
  

SEGURANÇA DO PACIENTE NA SAÚDE MATERNA E NEONATAL: UMA
VISÃO DISCENTE
Curso de Obstetrícia-EACH/ Universidade de São Paulo
iisa.sampaio@hotmail.com

Objetivo
Verificar as informações que os discentes do
quarto ano (9º semestre) do curso de
obstetrícia possuem sobre segurança do
paciente, em geral, e na saúde materna e
neonatal.

Métodos e Procedimentos
Estudo descritivo, quantitativo, de campo,
realizado na Escola de Artes, Ciências e
Humanidades - EACH/USP. A população foi
composta pelos discentes do quarto ano do
curso de obstetrícia (34 alunos). A amostra final
foi de 30 alunos. A coleta deu-se em junho de
2016, na sala de aula, através de um
questionário elaborado com questões para
caracterização da amostra e sobre o tema. O
projeto obteve parecer favorável do Comitê de
Ética da EACH. A análise dos dados foi por
estatística descritiva.

Resultados
A idade média foi de 25,03±5,91, com
predominância do sexo feminino (99%).
Autodenominaram-se brancos 17 (56,7%)
alunos e pretos/pardos, 11(36,7%). Para 53,3%
dos alunos o tema segurança do paciente é
ensinado/citado em algumas disciplinas ao
longo do curso, mas não há uma conexão entre
elas ou aumento de complexidade sobre o
assunto. Apenas 32,1% afirmam ter domínio
dos conceitos e vivência prática do tema, mas,
40% entendem que o curso contribuiu muito
para a sua compreensão sobre o tema. Quanto
à definição de segurança do paciente, 46,7% o
conheciam, bem como, 53,6% responderam
corretamente sobre dano relacionado ao tema.
Somente 27,6% conceituaram corretamente

evento adverso. Reconhecem as principais
ações da Organização Mundial de Saúde para
a Segurança do Paciente 76,7%. Apenas 30%
referem corretamente os programas e
resoluções nacionais sobre o assunto, 17, 2%
reconhecem casos práticos de eventos
adversos e 40% entendem a importância de
estudá-los. Da amostra, 83,3% compreendem
corretamente o “Near Miss” na saúde materna
e neonatal e 80% reconhecem as barreiras
para uma assistência segura e de qualidade às
mulheres. No entanto, somente 17,3% sabem a
proporção estimada de um evento adverso
sério durante o parto e os que reconhecem
corretamente eventos-sentinelas maternos,
fetais/neonatais
e
organizacionais
são,
respectivamente 3,4%, 7,1% e 13,8%.

Conclusões
A visão discente sobre segurança do paciente,
em geral, e na saúde materna e neonatal,
ainda é fragmentada, incompleta e contempla
distorções. Os resultados são compatíveis com
os encontrados na literatura em estudos com
outros cursos de formação de profissionais de
1
saúde . A cultura de segurança do paciente
deve permear o ensino de graduação em
obstetrícia
de
forma
transversal
e
compreensiva para uma formação adequada,
que garanta uma atenção segura e de
qualidade à mulher e seu filho.

Referências Bibliográficas
1. Bohomol E, Cunha IC. Ensino sobre
segurança do paciente no curso de Medicina
da Universidade Federal de São Paulo.
Einstein. 2015;13(1):7-13.
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Resumo do Trabalho em português:

Identificação das rotinas hospitalares e a perspectiva dos/das
enfermeiras/os obstétricos e obstetrizes sobre o óbito fetal.
Carina Mara Souza Araújo
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES - UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - EACH / USP - SÃO PAULO, SP, BRASIL.
carina.araujo@usp.br

Objetivos
O objetivo do projeto é entender as rotinas
hospitalares envolvidas no cuidado as
gestantes com diagnóstico de óbito fetal e
a perspectiva dos/das enfermeiras
obstétricas e obstetrizes sobre o óbito fetal.

Métodos e Procedimentos
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que
utilizou como instrumento de pesquisa a
análise de documentos, observação
participante
e
entrevistas.
Foram
analisados 165 prontuários, mas foram
considerados apenas 120 prontuários, pois
34 não se encaixavam na pesquisa e 11
não foram encontrados. Foram realizadas
entrevistas,
semi-dirigidas
com
três
enfermeiras obstétricas e uma obstetriz que
atuam em um hospital público estadual
situado na Grande São Paulo.

Resultados
Como resultado deste trabalho obtivemos o
numero de óbitos fetais mês a mês, no
período de 2010 à 2015. Analisando os
registros percebemos uma oscilação
durante os meses. Os óbitos existem
praticamente em todos os meses, o que
indica que é necessário um preparo dos
profissionais que atuam nos hospitais para
lidar com esses casos. A partir das
observações do processo das rotinas
hospitalar em caso de óbito fetal e das

entrevistas realizadas com os profissionais
foi possível identificar os temas que
norteiam a vivência dessas mulheres que
dão a luz a crianças mortas: Orientações
acerca do tempo de parto para as
gestantes com OFIU; Ausência de
discussões sobre óbito fetal na formação
de enfermeiras obstétricas e obstetrizes.

Conclusão
Apesar da Obstetrícia ser um campo em
que o foco é o nascimento, a vida e a
saúde das mulheres e das crianças, a
morte
também
acontece
e
os/as
profissionais reconhecem que não tem
formação para lidar com as angustias e
dores de um parto de Óbito Fetal.
Provavelmente esse déficit na formação
esta associado às limitações das ações de
cuidado oferecidas a essas mulheres.

Bibliografia Consultada
BRASIL, Manual de Vigilância do Óbito
Infantil e Fetal e do Comitê de Prevenção
do Óbito Infantil e Fetal. Ministério da
Saúde,
2009.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
manual_obito_infantil_fetal_2ed.pdf.
DE OLIVEIRA, Genyklea Silva et al.
Desigualdade espacial da mortalidade
neonatal no Brasil: 2006 a 2010. Ciência &
Saúde Coletiva, v. 18, n. 8, p. 2431-2441,
201
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Resumo do Trabalho em português:

FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE ESTRUTURAL DE
MAPAS CONCEITUAIS
José Francisco dos Santos Neto e Paulo Rogério Miranda Correia
Escola de Artes, Ciência e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP
e-mail: jose.francisco.neto@usp.br

Introdução
Mapas conceituais (MCs) são organizadores
gráficos contendo conceitos incorporados em
uma rede proposicional1 que pode ser descrita
usando 8 parâmetros estruturais2-3. O
processamento manual de MCs consome muito
tempo e a análise estrutural (AE) raramente
está disponível para uso em sala de aula. O
propósito deste estudo é modelar e construir
uma ferramenta computacional (FC) para
automatizar a AE de MCs.

Materiais e Métodos
Java e Eclipse IDE foram usados para
desenvolver a FC usando programação
orientada a objetos, padrões de projeto e
tecnologia web services, permitindo que
qualquer sistema ou interface possa acessar a
FC (e.g. CMSs e Dispositivos Móveis),
conferindo escalabilidade e alta disponibilidade.
MCs (n=302), obtidos a partir de 2 demandas
diferentes feitas pelo professor, foram utilizados
para testar a FC.

A AE de 302 MCs foi realizada com a FC em
apenas 392ms. A Tabela 1 mostra as médias
dos parâmetros estruturais.
Tabela 1: Valores médios obtidos a partir da AE
Parâmetros
Média e desvio-padrão
Estruturais
Demanda 1
Demanda 2
DP
1,29±0,38
1,32±0,34
CI
0,69±0,14
0,86±0,13
CIM*
0,31±0,11
0,33±0,18
CF*
0,89±0,10
0,91±0,08
CFM
0,26±0,17
0,29±0,19
CIF
0,58±0,17
0,77±0,17
CEI*
0,11±0,10
0,09±0,08
CEF
0,31±0,14
0,14±0,13
*Médias
significativamente
diferentes.
DP:
Densidade Proposicional; C: Conceitos; M: Múltiplos;
I: Iniciais; F: Finais; E: Exclusivamente.

Conclusão
A FC viabiliza a automatização da AE de MCs,
aumentando as chances de utilização em
condições reais de sala de aula. Estudos
futuros preveem o uso da FC para avaliar o
nível de proficiência dos alunos na técnica de
mapeamento conceitual. Outros parâmetros
estruturais serão adicionados à FC.

Resultados
A FC já está desenvolvida e publicada em
http://cmsa-gpmc.rhcloud.com/cmsa. A FC
recebe MCs como entrada, processa a AE e
retorna os PEs calculados (Figura 1).

Figura 1: Modelo de Trabalho da FC

Referências
1

J.D. Novak. Learning, creating and using
knowledge: concept maps as facilitative tools in
schools and corporations. NY: Routledge. 2010.
2
S. N. Silva Jr;. J. G. Romano Jr; P. R. M. Correia.
Structure analysis of concept maps to evaluate
the students’ proficiency as mappers. In: Concept
Maps: Making Learning Meaningful. Proceedings
of the Fourth Int. Conference on Concept
Mapping, 369-376, 2010. http://goo.gl/exi5gr
3
J. G. Aguiar; P. R. M. Correia. Como fazer bons
mapas conceituais? Estabelecendo parâmetros
de referências e propondo atividades de
treinamento. Revista Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências, 13, 141-157, 2013.

238
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 318

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 3841
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

Análise e simulação de passeios aleatórios sobre redes complexas
small world e scale free
Mariana Soares Viana
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
mariana.viana@usp.br

Objetivos
Investigar o tempo de recobrimento de grafos
complexos dos tipos small world e scale free
usando estruturas de dados pertinentes à
descrição e manipulação desses tipos de
grafos, os algoritmos para gerá-los e selecionálos e rotinas para a simulação de Monte Carlo
de passeios aleatórios sobre grafos [1].

Métodos e Procedimentos
Usamos a linguagem de programação Python
para implementar as estruturas de dados para
os grafos [2]. Essa linguagem foi escolhida por
conta do uso do pacote “graph tool” [3], que
permite a manipulação eficiente dessas
estruturas. As rotinas para a simulação dos
passeios aleatórios sobre redes complexas dos
tipos small world e scale free [4] foram escritos
por nós com base em notas de aula do
orientador.

Figura 2: Gráfico que indica a quantidade média de
passos para completar o passeio sobre a rede

Conclusões
O algoritmo criado para simular os passeios
aleatórios nos mostrou que a quantidade média
de passos necessários para recobrir uma rede
complexa é aproximadamente proporcional a
N log N, onde N é o número de vértices da rede.

Referências
[1] PRADO, Darci. (1999). Teoria das filas e da
simulação. Belo Horizonte, M. Editora de
Desenvolvimento Gerencial.
Figura 1: Exemplos de redes complexas Small World
(esquerda) e Scale Free (direita)

Resultados
O principal resultado deste projeto foi o
conhecimento adquirido a respeito de grafos e
de redes complexas, além da implementação de
algoritmos que ajudaram a entender melhor a
manipulação dos mesmos. O algoritmo de maior
importância foi aquele que simulava passeios
aleatórios sobre os grafos, no qual um “random
walker” visita os vértices dos grafos de forma
aleatória. Nesse mesmo algoritmo havia a
contagem da quantidade de passos necessária
para recobrir o grafo, isto é, para visitar cada
um de seus vértices pelo menos uma vez.

[2] SEDGEWICK, R; WAYNE, K. (2011)
Algorithms. New Jersey: Pearson Education.
[3] PEIXOTO, T. P. (2014). “The graph-tool
python library”, DOI:
10.6084/m9.figshare.1164194.
[4] STROGATZ, S. H. (2001). Exploring complex
networks. Nature, 410: 268–276.
Palavras-chave: Grafos; redes complexas;
passeios aleatórios; método de Monte Carlo.
Apoio: Pró-Reitoria de Pesquisa, USP, através
do Programa Unificado de Bolsas de Estudo
para Estudantes de Graduação.
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Resumo do Trabalho em português:

Aspectos biopsicossociais e sistema de saúde identificados a partir
da gestão clínica que influenciam a qualidade da assistência hospitalar
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil.
Beatriz A. O. Gutierrez1, Lucas

de Pontes2

1, 2

Escola de Artes, Ciências e
São Paulo, São Paulo, SP
biagutierrez@usp.br,
lucasdepontes@gmail.com

Objetivos
Analisar se o instrumento “Avaliação do
Paciente Adulto” contribui para a gestão clínica
e verificar se os dados advindos deste
instrumento correlacionam com os indicadores
de qualidade do hospital.

Métodos e Procedimentos
O estudo é quantitativo de caráter transversal,
exploratórioe prospectivo, utilizando-se de
análise documental dos prontuários dos
pacientes e de investigação clínica a partir da
história do paciente. Parte dos dados desta
pesquisa refere-se ao banco de dados de
estudo realizado na Clínica Médica do HU-USP
em 2010 A amostra foi constituída por 199
pacientes com 60 anos ou mais, de ambos os
sexos, internados num período superior a
quatro dias. Salienta-se que foram utilizados
instrumentos específicos de rastreio tanto para
levantar os aspectos biopsicossociais dos
participantes quanto para avaliar a assistência
prestada pela equipe multiprofissional. Já os
dados advindos destes instrumentos foram
correlacionados com os indicadores de
qualidade: número de óbitos, de reinternações e
passagens pelo Pronto Socorro (PS) que
ocorreram a partir da alta hospitalar do paciente
em 2010, quando participaram do estudo inicial,
até junho de 2016. Os dados foram analisados
por meio do Programa Software Statistic
Package for Social Science (SPSS) versão 22
for Windows. Foi utilizado o coeficiente de
Spearman's para analisar as correlações entre
os aspectos biopsicossociais e sistema de
saúde e os indicadores de qualidade.

Resultados
A média de idade dos pacientes foi 70,9 anos.
Os resultados mostraram que o domínio

Humanidades, Universidade de

biológico foi o mais comprometido com média
de 7,99; domínio psicológico teve média 2,39;
domínio social com média 3,11 e o domínio de
sistema de saúde teve média 4,19. Esclarecese que a variação da escala de cada domínio é
de 0 a 15. A soma dos domínios apresentou
média de 18 com pontuação mínima de 3 e
máxima de 43 em uma escala que varia de 0 a
60. O número total de óbitos foi 41 (20,6%).
Houve correlação entre o domínio biológico e o
número de passagens pelo PS; dias de
internação e óbitos; domínios social. psicológico
e dias de internação, domínio total e dias de
internação.
Palavras-chave: Envelhecimento; Qualidade;
Hospitais.
Apoio: Outros

Conclusões
A identificação da complexidade assistencial por
meio da vulnerabilidade biopsicossocial do
paciente, assim como o de seu sistema de
saúde fornece parâmetros que guiam para
possibilidades de melhorias nas práticas de

saúde.

Referências
Alonso, LB et al. Acreditação hospitalar e a
gestão
da
qualidade
dos
processos
assistenciais. Perspectivas em Gestão &
Conhecimento, v. 4, n. 2, p. 34, jul./dez. 2014.
Jonge P et al. CHM Medical Inpatients at Risk of
Extended Hospital Stay and Poor Discharge
Health Status: Detection With COMPRI and
INTERMED.
Psychosomatic
Medicine
July/August 2003 vol. 65 n. 4 p. 534-541

240
SIICUSP 15/08/2016 10:31

Página 322

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 3881
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

Caracterização da mobilidade urbana para idosos no município de São
Paulo
Luiza Chizue Gatti Murakami
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP. Brasil
*luiza.murakami@usp.br

Objetivos
Analisar os serviços de transporte público no
município de São Paulo, com o foco no público
alvo idosos, caracterizando seus pontos
positivos e negativos que afetam a mobilidade
desta população na cidade.

Métodos e Procedimentos
As fontes de informação utilizadas através de
instrumentos de coleta de dados que são: a
revisão de literatura com textos sobre
mobilidade de idosos e a análise documental a
partir de documentos do Grande Conselho do
Idoso. Em seguida será realizado a
sistematização nas seguintes categorias:
a) Problemas da mobilidade de idosos em geral
b) Problemas específicos de SP (estruturais)
c) Propostas e/ou reivindicações para melhoria
do serviço

Resultados
Um dos segmentos da sociedade que mais
sofre com a falta de priorização das políticas de
mobilidade urbana em transporte público e
coletivo de qualidade, são os idosos. A
mobilidade desta população é de extrema
importância à saúde dos mesmos, pois ajuda na
manutenção
da
capacidade
funcional
(autonomia e independência), retarda a
instalação de incapacidades e fragilidade,
permite à pessoa idosa levar uma vida
participativa com bem-estar e qualidade, uma
vez que favorece sua interação social.
Há a necessidade de promoção de educação e
treinamento para um melhor entendimento das
necessidades de mobilidade e segurança viária
da população idosa. Essa transparência em
relação às necessidades da população idosa,
além de chamar atenção para a mesma,
também possibilita o conhecimento dos serviços
existentes fazendo com que toda população
tenha informação e assim, possibilidade de
acesso.

Figura 3: Propostas e/ou reivindicações para
melhoria do serviço

Conclusões
Podemos concluir que a mobilidade desta
população é muito defasada e que precisa de
investimentos, tanto em recursos humanos
(pessoas capacitadas) quanto o meio de
transporte (veículo que seja adaptado para
todas as necessidades dos idosos e com
conforto). O transporte público ofertado para
esta população atualmente não é o mais
adequado e é necessário surgir um transporte
público feito sob demanda para os idosos.

Referências
SANT’ANNA, Rogéria Motta de. Mobilidade e
Segurança no trânsito da população idosa. Rio
de Janeiro, RJ - Brasil. Junho de 2006.
Alsnih, R., Hensher, D. A. (2003) The mobility
and accessibility expectations of seniors in an
aging population. Elsevier, Transportation
Research.
Palavras-chave: Mobilidade urbana; idosos;
município de São Paulo.
Apoio: Sem fomento
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Resumo do Trabalho em português:

Práticas esportivas para adultos em clubes da cidade de São Paulo
Mariana Harumi Cruz Tsukamoto, Isabel Costa Lourenço, Mariana Bento
do Prado e Natália Lopes Moreno
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP. Brasil.
maharumi@usp.br

Objetivos
Considerando a importância de proporcionar
ações diversas no sentido de oferecer aos
indivíduos oportunidades de se manterem ativos
e a relação que estas oportunidades tem com a
promoção da saúde nos dias atuais, o presente
trabalho
teve
como
objetivo
levantar
informações sobre quais práticas esportivas são
oferecidas para o público adulto em clubes
privados da cidade de São Paulo.

Figura 2: Esportes Coletivos e Individuais

Conclusões
Métodos e Procedimentos
Como parte de uma pesquisa exploratória,
utilizou-se uma ferramenta de localização online, e a partir da pesquisa utilizando-se os
termos “clube esportivo”, “tênis clube”, “esporte
clube” e “clube atlético”, buscou-se identificar as
instituições e a sua localização na cidade; após
essa etapa, foi realizada uma consulta aos
websites de cada um dos clubes relacionados,
buscando
levantar
quais
modalidades
esportivas
são
oferecidas
de
modo
sistematizado e específico ao público adulto.

Resultados

Figura 1: Atividades Esportivas Especificadas

As práticas esportivas oferecidas para adultos
em clubes privados de São Paulo existem,
ainda que o acesso a tais práticas seja restrito
àqueles vinculados à essas instituições. Nesse
sentido, entendemos que percebemos uma
preocupação dos clubes em oferecer opções de
práticas para o público adulto, no sentido de
permitir escolhas dos indivíduos para que se
mantenham ativos não só ao longo da infância e
adolescência, mas também em estágios mais
maduros da vida.

Referências
Barbanti, V. J. Formação de esportistas. São
Paulo: Manole, 2005.
Balyi, I. Sport system building and long term
athlete development in British Columbria.
Canada: Sports Med, 2001.
Long-term Athlete Development. Canadian
Sport for Life. Vancouver, Canadian Sports
Centre, 2010.
Pimentel, R. M., et al. Pedagogia do esporte e
iniciação esportiva tardia: perspectivas a partir
da modalidade basquetebol. Pensar a Prática,
Goiânia, v.13, n.1, p.115, jan./abr.2010.
Tubino, M. J. G. Estudos brasileiros sobre o
esporte: ênfase no esporte-educação. Maringá:
Eduem, 2010.
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Resumo do Trabalho em português:

Diário de Sono Eletrônico
Matheus Camasmie Pavan
Ana Amélia Benedito Silva
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo
matheuscpavan@gmail.com

Objetivos
Os objetivos do projeto são o desenvolvimento
do banco de dados do software de
gerenciamento, que armazena todos os dados
de participantes da pesquisa, pesquisadores,
bem como os diários de sono preenchidos
eletronicamente. Além disso, os softwares de
gerenciamento - que acessa o banco de dados
e que, assim, podem atualizá-lo - e de
preenchimento dos diários pelos usuários,
ambos para computador em linguagem JAVA.
Adicionalmente também é objetivo do projeto o
desenvolvimento do aplicativo voltado para
Smartphones com
Sistema Operacional
Android, que possibilita o preenchimento do
diário de sono pelo smartphone, facilitando o
uso do sistema pelo participante da pesquisa.

Results
Os resultados obtidos são o desenvolvimento
do software de gerenciamento, do banco de
dados e do software de preenchimento. Ajustes
ainda podem se fazer necessários, uma vez
que ainda não foi implementada a fase de
testes. Um protótipo do aplicativo de
preenchimento para android foi criado e ainda
requer alguns ajustes.

Metodologia
Os materiais utilizados para o desenvolvimento
foram as plataformas específicas para banco
de dados e desenvolvimento em JAVA/XML:


MySQL 5.5



NetBeans IDE 7.4



IDE Eclipse ADT (Android Developer
Tools)

Os métodos de pesquisa foram consultas a
livros e websites, e ainda consultas a pessoas
ligadas à área de desenvolvimento em
informática, além de conhecimentos já
adquiridos anteriormente. Esses métodos
permitiram uma utilização de vários conceitos
em diversos pontos do programa que podem
facilitar o entendimento do código e a
experiência dos usuários.

Figura 1: Imagem de tela do software de
preenchimento (diário de atividades)

Conclusões
Podemos concluir, com os resultados obtidos
no desenvolvimento do projeto, que o projeto
foi realizado com sucesso, embora testes ainda
não tenham sido realizados. As ferramentas
desenvolvidas estão prontas e podem ser
utilizadas na elaboração de pesquisas sobre o
sono.

Referências
Monteiro, J. B. 2012. Google Android Crie
Aplicações para celulares e tablets. Casa do
Código.
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GRUPOS DE PESQUISA*

Grupo de Pesquisa: LESCA (Laboratório de Ecologia Sensorial e Comportamento de Artrópodes)
Integrantes: De pé, da esq pra dir: Thaiany Costa, Guilherme Gainett, Julio Segovia, Jessica Dias
Agachados, da esq pra direita: Gabriel Murayama, Rodrigo Willemart, João Fadil e Guilherme Pagoti
Site do laboratório: http://each.uspnet.usp.br/willemart/
.

Grupo de Pesquisa: A Cadeia Produtiva da Manufatura do Vestuário de Moda e suas Questões socioambientais
Integrantes: Francisca Dantas Mendes e Rita de Cássia Lopes Moro
Link do Grupo de Pesquisa no CNPq:
Francisca - http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4719981E7
Rita - http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8729915T1
*São apresentados os Grupos de Pesquisa que forneceram suas Fotos e informações no prazo estipulado.
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Grupo de Pesquisa: Censura livros e ditadura
Integrantes: Da esquerda para a direita,: João Elias Nery, Ana Caroline Castro, Flamarion Maués, Felipe Quintino e Sandra Reimão.
Link do Grupo de Pesquisa : http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0977545694905307
Link do Grupo de Pesquisa : http://censuraalivroseditadura.org/

Grupo de Pesquisa: Ecologia e Evolução de Planárias
Integrantes: Da esquerda para a direita e de cima para baixo: Geison Castro, Vinícius Gasparino, Katharine Camelo Campos,
Ana Laura Almeida dos Santos, Ana Paula Goulart Araujo, Fernando Carbayo, Karine Gobetti de Oliveira, Marcos Santos Silva.
Link do Grupo de Pesquisa : http://planarias.each.usp.br/

245

Grupo de Pesquisa: Grupo de Estudo e Pesquisa em Capacidades e Habilidades Motoras (GEPCHAM-EACH/USP).
Integrantes: Sentados: Kátia, Beatriz, Aline, Maysa, Laura, Ana, Alex. Em pé: Jaqueline, Fábio, Fabiana, Amanda, Honda,
Evandro, Prof. Dr. Marcelo Massa, Renato, Prof. Dr. Fernando Henrique Magalhães, Flávia, Thiago, Prof. Dr. Cássio de Miranda Meira Júnior, Artur.
Link CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9929039430835363

Grupo de Pesquisa: Biologia do Exercício Físico
Integrantes: Da esquerda para a direita: Anna Laura Viacava Américo, Vanessa Cristina F. Lima
Profa. Dra. Fabiana S. Evangelista, Cynthia Rodrigues Muller, Bruno Vecchiatto
Link do Grupo de Pesquisa :
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Grupo de Pesquisa: Laboratório de Paleoceanografia e Paleoclimatologia (P2L)
Integrantes: da esquerda para a direita e de cima para baixo: Prof. Dr. Cristiano M. Chiessi, Dra. Grasiane L. Mathias, Dr. Rodrigo C.P. Ramos,
MSc. Marília C. Campos, MSc. Stefano Crivellari, MSc. Yancheng Zhang, Patrícia J. Viana, Ericka Evangelista, Tainã M.L. Pinho
Link do Grupo de Pesquisa: http://each.uspnet.usp.br/p2l/wp-admin/

Grupo de Pesquisa: ECOAR - Estudos em Corpo e Arte
Integrantes: em pé atrás/ao redor, da esquerda para a direta: Vinícius Cardoso, André Estevez, Renata, Matsuo,
Kátia dos Anjos, Marília Silveira, Luiz França, Paulo, Henrique Cavalcante;
no centro, da esquerda para a direita, Joana Paula de Barros, Carmen Dalano, Marília Velardi;
à frente Wesley Fernandez
Link do Grupo de Pesquisa : http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4201630064826183
247

Grupo de Pesquisa: Mapas Conceituais
Integrantes: da esquerda para a direita Paulo Correia, Thalita Nascimento, João Xavier, Laura Falceta, Raíssa Ballego
José Francisco Neto, Joana Aguiar, Adriano Nardi, Gisele Cabral
Link do Grupo de Pesquisa: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8105223104825359

Grupo de Pesquisa: NEB: Núcleo de Estudos em Biociências
Integrantes: da esquerda para a direta: Flávia Kimura, Anna Karenina, Leticia Rodrigues, Rayssa Carvalho,
Emelyn Rosa, Fernanda Lemos, Mayara Makhajda, Daniela Boscheti.
Link do Grupo de Pesquisa : http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9893126254648838
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Grupo de Pesquisa: Colaboratório de Desenvolvimento e Participação
Integrantes: Emerson Marques, Marisa Villi, Juliana Soletto,Ronaldo Lopes, Michelle B. Miranda, Monica, Heloisa, Gisele S. Craveiro,
Tamiris de Jesus, Andrés M. R. Martano, Caio Cardoso Lucena, Debora Pereira, Marcelo T. Santana e Jorge A. S. Machado
Link do Grupo de Pesquisa: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6690532219225183,
Página web: http://colab.each.usp.br/, telefone 3091-8134

Grupo de Pesquisa: Bioquímica e Biotecnologia de Proteínas
Integrantes: da esquerda para a direta: Fábio Garcia, Carla Mergel, Felipe Chambergo, Patricia Adriani e Gabriel Oliveira
Link do Grupo de Pesquisa : http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/4341858493092611
Página web: http://www5.each.usp.br/web/prof/felipe-chambergo/
249

Grupo de Pesquisa: Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer - GIEL/USP
Integrantes: Da esquerda para a direita: Juliana P. Rodrigues, Luiz W. Pina, Edmur A. Stoppa, Cinthia C. Pedrão, Caroline G. Nery,
Julio C.S. Santos, Ricardo R. Uvinha, Roberto P. Vico, Denise de M. Contardi
Link do Grupo de Pesquisa: www.each.usp.br/giel

Grupo de Estudos em Neurociências e Atividade Física (GENAF)
Integrantes: De pé: Lucas Lima da Silva (IC), Emerson da Silva Pereira (ME) e Rafael Ming Chi Santos Hsu (IC)
Sentadas: Nádia Baggio Barreto Rodrigues (ME), Martha Leticia Aguirre Quintero (ME), Michele Schultz (líder),
Daiane de Oliveira Fontes (ME) e Valéria Mendes da Rocha (ME)
Link do Grupo de Pesquisa : dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8510310216274583
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Política, Políticas Públicas e Multiculturalismo
Integrantes: Da Esquerda para a Direita e de cima para baixo:1. Bruno da Mara Faria, Alessandro Soares da Silva (Lider),Mayara Patrão,
Valéria Cazetta, Martin Jayo, Henrique Araujo Aragusuku, Fernanda Lyrio Heinzelmann, Mariana Aron, Ricardo Tomazoli,
Luis Jardim, Ana Paula Marques, Leandro Castro Goncalves, Anderson Maia do Nascimento, Victoria Lustosa Braga,
Beatriz Puccini e Ligia Kawara Schicareli
Link do Grupo de Pesquisa: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2443406345874644

Grupo de Pesquisa: Laboratório de Pesquisa de Têxteis Técnicos
Integrantes: Da direita para a Esquerda: Aluna de mestrado: Caroline Santos Alves de Lima,
Pós-doc: Ticiane Rossi, Prof. Sirlene Maria da Costa, Prof. Silgia Aparecida da Costa, Aluna de
mestrado: Luz Esmeralda Román Mendoza, Aluna de IC: Vanessa Hiroko Yoshikawa
Link do Grupo de Pesquisa : dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8121489511788009
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas Esportivas
Integrantes: (em pé) - Mariana Harumi Cruz Tsukamoto, Diego Leonardo de Andrade, Bruna Trindade, Mariana Bento do Prado,
Natália Lopes Moreno, Rudney Uezu (sentadas) - Larissa Registro, Isabel Costa Lourenço, Ana Carolina Maran Cavalhieri
Link do Grupo de Pesquisa: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2466924371338837

Grupo de Análise de Redes Sociais e Cientometria
Integrantes: Em cima, da esquerda para a direita: Profa. Dra. Karina Valdivia Delgado, Prof. Dr. José de Jesús Pérez Alcázar,
Prof. Dr. Luciano Antonio Digiampietri, Em baixo, da esquerda para a direita: Prof. Dr. Esteban Fernandez Tuesta,
Prof. Dr. Rogerio Mugnaini, Prof. Dr. Jesús Pascual Mena Chalco
Link do Grupo de Pesquisa : http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9125239221851493
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Grupo de Pesquisa: LApIS (Laboratório de Aplicações de Informática em Saúde) e BioInfoMed (Bioinformática e Informática Médica)
Integrantes: Rafael Testa (Mestrando), Cléber Corrêa (Pós-doutorando), Renan Aranha (Mestrando), Marcos Chaim (Docente),
Luciano Araújo (Docente), Marcelo Lauretto (Docente), Helton Bíscaro (Docente), Sahra Silva (Mestranda),
Jéssica Oliveira (Mestranda), Fátima Nunes (Docente, líder), Ariane Machado Lima (Docente, líder)
Link do Grupo de Pesquisa: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6169194859217345
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8813693692888678

Laboratório de Ideias, Criatividade e Arte
Integrantes: Viviane Abreu Nunes Cerqueira Dantas, Sarah Ingrid Farias dos Santos, Jeniffer Farias dos Santos,
Nathália Ruder Borçari e Fernanda Lemos Soares
Link do Grupo de Pesquisa : http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8689220129604430
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Grupo de Pesquisa: Núcleo de Pesquisa sobre Organizações, Sociedade e Sustentabilidade
Integrantes: Profa. Dra. Tania P. Christopoulos, João Marcos Mott Pavanelli , Erico Luciano Pagotto , Laysce Moura
Amanda Cseh , Prof. Dr. Alexandre Igari., Prof. Dra. Sylmara Gonçalves-Dias, Natália Molina Cetrulo,
Vivian Fernandes Marinho Ferreira , Flávio Bordino Klein , Mônica Y. Bierwagen
Link do Grupo de Pesquisa: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2299084386862939

Grupo de Pesquisa: Direitos Humanos, Envelhecimento e Velhice.
Integrantes: da esquerda para a direita: Luiza Perez Schremp, Renan Rodrigues Almeida, Profa Dra. Bibiana Graeff ,
Cleide do Nascimento, Profa. Dra. Maria Luisa Trindade Bestetti
Link do Grupo de Pesquisa : http://www5.each.usp.br/web/prof/direitoshumanos-envelhecimento-velhice/
254

Grupo de Pesquisa Mulher & Saúde: Violência doméstica no período gravídico puerperal
Integrantes: Dora Mariela Salcedo Barrientos, Nadja Vilela dos Santos, Juliana Mota, Nathalya Camargo, Amanda Nascimento
Carla Saad, Mariana Huertas, Paloma Ortolani, Juliana Zicchella
Link do Grupo de Pesquisa: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0067406X5E8HOY

Grupo de Pesquisa: Neurofarmacologia do Envelhecimento
Integrantes: da esquerda para a direita: Em pé: Helena Malerba, Marilia Albuquerque, Natália Schowe,
Prof. Dr. Hudson Buck, Marcella Pierrabon, Dra. Ariadiny Caetano. Embaixo: Kayoma Santos, Sebastiana
Evangelista, Profa. Dra. Tania Viel, Dra. Káris Dong-Creste.
Link do Grupo de Pesquisa : dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
255

Grupo de Pesquisa em Psicanálise e Interdisciplinaridade para a Infância e Juventude - PSIIJUV
Integrantes: (da esquerda para a direita): Tamires Camiolli (graduação); Bertholdo Maurício da Costa (mestrando);
Profª Drª Patrícia Junqueira Grandino , Cristiane Nascimento Pereira (mestranda - na tela do celular) e Marco José Domenici Maida (mestrando)..
Link do Grupo de Pesquisa: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5201381358382461
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